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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/99446/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Инкубатори-Избери Българското
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/99445/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0896917933 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99438/elektrovydica

Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-15-12W
Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-15-12W, 15VDC, 12W
http://obiavidnes.com/obiava/99407/power-over-ethernet-injector-ubiquiti-poe-15-12w

Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-24-12W
Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-24-12W, 24VDC, 12W
http://obiavidnes.com/obiava/99406/power-over-ethernet-injector-ubiquiti-poe-24-12w

Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-48-24W
Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-48-24W, 48VDC, 24W
http://obiavidnes.com/obiava/99405/power-over-ethernet-injector-ubiquiti-poe-48-24w

Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-50-60W
Power over Ethernet Injector Ubiquiti POE-50-60W, 50VDC, 60W
http://obiavidnes.com/obiava/99404/power-over-ethernet-injector-ubiquiti-poe-50-60w

Ubiquiti airMAX AC Sector (AM-5AC21-60)
Ubiquiti airMAX AC Sector (AM-5AC21-60), насочена, 21dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99402/ubiquiti-airmax-ac-sector-am-5ac21-60

Ubiquiti airMAX AC Sector (AM-5AC22-45)
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Ubiquiti airMAX AC Sector (AM-5AC22-45), насочена, 22 dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99401/ubiquiti-airmax-ac-sector-am-5ac22-45

Ubiquiti AirMAX Omni (AMO-2G10)
Ubiquiti AirMAX Omni (AMO-2G10), не-насочена, 10dBi, 2.4GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99399/ubiquiti-airmax-omni-amo-2g10

Ubiquiti AirMax Station (AM-5G16-120)
Ubiquiti AirMax Station (AM-5G16-120), насочена, 16dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99398/ubiquiti-airmax-station-am-5g16-120

Къща с дворно място обл. Търговище с. Бистра
къщата е с квадратура над 120кв.м парцелното място 1400кв.м разполага с 4 стаи + кухня и баня и голяма изба,
таванско помещение + 2 килера+ гараж, стопански постройки, плодородни дръвчета и лозя. Селото се намира на 6 км от
града в него се намира най голямия язовир в околноста яз. Съединение.Къщата е тухлена снабдена с Вик и ток, кабелна
телевизия дом. телефон, осовно потдържана, намира се на центъра не селото. При интерес мога да отида да я покажа
лично. Заслужава си да се види !
http://obiavidnes.com/obiava/99444/kyshta-s-dvorno-myasto-obl-tyrgovishte-s-bistra

OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм
OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм, сериал или гледане на телевизия
- OKfilmi.net -gledai treilera na lubimiq film, serial ili gledane na televiziq online
http://obiavidnes.com/obiava/99443/okfilminet---gleday-treylyra-na-lyubimiya-film

Waxbg.com - магазин за кола маска и нагреватели.
Waxbg.com кола маска в ролон и кутия, нагреватели и аксесоари.При нас може да намерите качествена кола маска
на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/99442/waxbgcom---magazin-za-kola-maska-i-nagrevateli

Ubiquiti AirMax Station (AM-5G17-90)
Ubiquiti AirMax Station (AM-5G17-90), насочена, 17dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99397/ubiquiti-airmax-station-am-5g17-90

Ubiquiti AirMax Station (AM-5G19-120)
Ubiquiti AirMax Station (AM-5G19-120), насочена, 19dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99395/ubiquiti-airmax-station-am-5g19-120

Ubiquiti AirMax Station (AM-5G20-90)
Ubiquiti AirMax Station (AM-5G20-90), насочена, 20dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99390/ubiquiti-airmax-station-am-5g20-90

Ubiquiti AirMax Titanium Sector (AM-V5G-TI)
Ubiquiti AirMax Titanium Sector (AM-V5G-TI), насочена, 21dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99386/ubiquiti-airmax-titanium-sector-am-v5g-ti

32" (81.28 cm) Samsung 32J5100
32" (81.28 cm) Samsung 32J5100, FULL HD LED, XR 200Hz, DVB-T/C, HDMI, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/99379/32-8128-cm-samsung-32j5100

40" (101.6 cm) Samsung 40J5100 FULL HD LED
40" (101.6 cm) Samsung 40J5100 FULL HD LED, XR 200Hz, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99378/40-1016-cm-samsung-40j5100-full-hd-led

Отдих във Велинград
Отлично обзаведен апартамент в град Велинград, който е самостоятелен трети етаж от къща в близост до центъра на
града. 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. В близост до къщата са разположени няколко парка, игрища за футбол и баскетбол със свободен достъп.
http://obiavidnes.com/obiava/99441/otdih-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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/99440/pochasova-rabota-ot-vkyshti

40" (101.6 cm) Samsung UE40JU7000L
40" (101.6 cm) Samsung UE40JU7000L, 4K 3D LED, XR 1300Hz, DVB 2xT/C/S2, Wi-Fi 802.11ac, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99373/40-1016-cm-samsung-ue40ju7000l

Инкубатори - позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък - сгъваема касетка за малки пилена) 40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С) и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт
показващи работата на нашите инкубатори, a не обяснения по телефона (Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/99439/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

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/99437/inkubatori-lyupilni

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99436/30-50-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/99435/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/99434/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Asus ZenFone 5 (A501CG-2A532)
Asus ZenFone 5 (A501CG-2A532), черен, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm) IPS екран, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz,
2GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99363/asus-zenfone-5-a501cg-2a532

Asus ZenFone 5 (A501CG-2B533)
Asus ZenFone 5 (A501CG-2B533), бял, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm) IPS екран, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz,
2GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99362/asus-zenfone-5-a501cg-2b533

Дисплей за Sony Xperia S/LT26i
Дисплей за Sony Xperia S/LT26i, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99414/displey-za-sony-xperia-slt26i

Дисплей за Sony Xperia S/LT26i
Дисплей за Sony Xperia S/LT26i, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99413/displey-za-sony-xperia-slt26i

Дисплей за Sony Xperia S/LT26i
Дисплей за Sony Xperia S/LT26i, LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99412/displey-za-sony-xperia-slt26i

Дисплей за Sony Xperia Sola/MT27i
Дисплей за Sony Xperia Sola/MT27i, LCD
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http://obiavidnes.com/obiava/99411/displey-za-sony-xperia-solamt27i

Дисплей за Sony Xperia Z/L36
Дисплей за Sony Xperia Z/L36, LCD with touch and frame
http://obiavidnes.com/obiava/99410/displey-za-sony-xperia-zl36

Дисплей за Sony Xperia ZR/M36H/C5502
Дисплей за Sony Xperia ZR/M36H/C5502, LCD with touch
http://obiavidnes.com/obiava/99409/displey-za-sony-xperia-zrm36hc5502

Дисплей за Sony Xperia Z Ultra XL39H/C6802
Дисплей за Sony Xperia Z Ultra XL39H/C6802, LCD with touch
http://obiavidnes.com/obiava/99408/displey-za-sony-xperia-z-ultra-xl39hc6802

Елегантни мъжки 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,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99433/elegantni-myjki-chasovnici

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,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99432/elegantni-damski-chasovnici

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/99431/konsultaciya-za-ueb-biznes---resheniacom

Едностаен под наем център СОФИЯ Солунска One room for rent centre city Sofia
Давам едностаен център София стая със светъл кухненски бокс и кухненски шкафове нова пералня и хладилник
самостоятелна баня голямо легло персон и половина гардероб шкафчета за принадлежности настилки теракота в
банята и бокса дюшеме в стаята 2 етаж обезопасен домофон голяма тераса 17 м2 тихо и спокойно място тец телефон
кабелна ТВ LAN интернет, WIFI Internet.
Подходящ за един човек.
One room for rent in the top centre city of Sofia kitchen box with new washing mashine refrigerator owen cooking plate separate
bathroom centrel heating system LAN high speed internet
http://obiavidnes.com/obiava/99430/ednostaen-pod-naem-centyr-sofiya-solunska-one-room-for-rent-centre-city-sofia

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ГАРАНТИРАНА 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
печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
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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/99429/chehiya-chrez-cheshka-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-v-chehiya

ясновидство гадaене силна арабска магия за любов и късмет
ясновидство гадaене помощ при уроки и негативна енергия силна арабска магия за любов и късмет събира разделени
двойки разваля черна магия оправя кармични проблеми амулети за бизнес пари работа и любов сирма тел 0886082041
http://obiavidnes.com/obiava/99428/yasnovidstvo-gadaene-silna-arabska-magiya-za-lyubov-i-kysmet

КОТАРАНКА БОНБОНЕНА И МНОГО РАЗГОНЕНА GSM: 090 363 022
КОТАРАНКА БОНБОНЕНА И МНОГО РАЗГОНЕНА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/99427/kotaranka-bonbonena-i-mnogo-razgonena--gsm-090-363-022

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/99426/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

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/99425/30-50-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/99424/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/99423/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/99422/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Лeтен 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/99421/leten-intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Лeтен 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/99420/leten-intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

Лeтен 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/99419/leten-intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici
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Лeтен 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/99418/leten-intenziven-kurs-po-angliyski-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/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/99417/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

Апартамент под наем в град Велинград
Отлично обзаведен апартамент в град Велинград, който е самостоятелен трети етаж от къща в близост до центъра на
града. 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. В близост до къщата са разположени няколко парка, игрища за футбол и баскетбол със свободен достъп
http://obiavidnes.com/obiava/99416/apartament-pod-naem-v-grad-velingrad

Антикварни, ретро и втора ръка западноевропейски мебели от Арт Класика
Търговия на едро и дребно на мебели втора употреба, старинни и антикварни мебели и аксесоари от Арт Класика.
www.mebeliart.com Адрес: гр.София, кв.Подуяне, ул.”Черковна”, 28. Телефон: 0899 895 695, 0899 979 888. Широко
разнообразие и атрактивни ниски цени на шкафове, витрини, дивани, кресла /фотьойли/, холни гарнитури, трапезарни
комплекти, маси и столове, холни маси, единични легла и спални, тоалетки, нощни шкафчета и гардероби втора ръка,
ретро и антикварни. Множество аксесоари за дома, офиса и заведението /огледала, картини, статуетки, чаши, стойки
за вина, вази и др./.
http://obiavidnes.com/obiava/99415/antikvarni-retro-i-vtora-ryka-zapadnoevropeyski-mebeli-ot-art-klasika

Доставка на Пица Поръчай от FOODOrder.click
Пица с доставка в цяла София. 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.
Кликни и поръчай пица онлайн от FOODOrder.click
http://obiavidnes.com/obiava/99403/dostavka-na-pica-porychay-ot-foodorderclick

Безплатна доставка на пица от Casa Pizza
Чудесни пици и италиански ястия, спагети,
http://foodorder.click/store/menu/merchant/CasaPizza
Безплатна доставка до вашия дом и офис.

ризото,
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Поръчай онлайн вкусна пица с няколко клика и се радвай на бърза доставка и чудесна храна.
Храна за вкъщи, поръчай онлайн от FOODOrder.click
доставка на пица, доставка на пица, пица, пица за вкъщи, безплатна доставка на пица, пица София, доставка, пица
доставка, доставка пица
http://obiavidnes.com/obiava/99400/bezplatna-dostavka-na-pica-ot-casa-pizza

Входни и интериорни врати
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни и блиндирани врати на конкурентни
цени. Очакваме Ви във ВРАТИ БУРГАС – ул. Индустриална 21а!
http://obiavidnes.com/obiava/99396/vhodni-i-interiorni-vrati

www.HubavNomer.com-> 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
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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
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
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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
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
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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
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/99394/wwwhubavnomercom--hubavi-biznes-telefonni-nomera-

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/99393/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/99392/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/99391/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

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.
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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/99389/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 –
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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/99388/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

Страница 15/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

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/99387/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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/99385/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

"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
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процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/99384/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
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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/99383/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Входни блиндирани врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=8 . Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/99382/vhodni--blindirani-vrati-na-dostypni-ceni-

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99381/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99380/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Уикенд във Велинград
Отлично обзаведен апартамент в град Велинград, който е самостоятелен трети етаж от къща в близост до центъра на
града. 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. В близост до къщата са разположени няколко парка, игрища за футбол и баскетбол със свободен достъп.
http://obiavidnes.com/obiava/99377/uikend-vyv-velingrad

Оборудване за детски кътове и центрове
Барон ООД предлага на своите клиенти цялостно оборудване за детски кътове, центрове и градини. Фирмата се
занимава с продажба на различни видове надуваеми съоръжения, като батути, пързалки, цели плейграунди и др. За
собствениците на детски центрове и кътове, фирмата предлага различни видове меки форми, стелажи за играчки,
пързалки, меки басейни с топчета и др. В дейността на Барон ООД влизат още: продажба на клатушки с монети
жетони, различни видове атракциони за луна паркове, изграждане на голф игрища и примерни проекти за обзавеждане на
вътрешни и външни детски центрове и градини.
http://obiavidnes.com/obiava/99376/oborudvane-za-detski-kytove-i-centrove

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99375/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
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Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99374/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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/99372/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.
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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/99371/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/99370/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

Страница 23/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

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/99369/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Правна Кантора Корект-Покупко - Продажба На Бизнес-фирми
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99368/pravna-kantora-korekt-pokupko---prodajba-na-biznes-firmi

Правна Кантора Корект-Купуваме Бизнес Фирми
Правна Кантора Корект-Професионално и ефективно обслужване в сферата на правните услуги и бизнес консултациите.
Покупко - Продажба На Бизнес-фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Правна Кантора Корект-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
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НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99367/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi

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/99366/30-50-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/99365/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/99364/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ZTE H560N
ZTE H560N, Access Point/Extender, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99361/zte-h560n

12.1" (30.73cm) фоторамка Hama Basic
12.1" (30.73cm) фоторамка Hama Basic, 800x600, поддържа SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo
http://obiavidnes.com/obiava/99360/121-3073cm-fotoramka-hama-basic

6" (15.24cm) фоторамка Hama P6SLB
6" (15.24cm) фоторамка Hama P6SLB, 480x800, поддържа SD, SDHC, MMC карти
http://obiavidnes.com/obiava/99359/6-1524cm-fotoramka-hama-p6slb

7" (17.8cm) фоторамка
7" (17.8cm) фоторамка, Hama 7SLB, 800x600, поддържа SD, SDHC, MMC карти, USB

Страница 25/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

http://obiavidnes.com/obiava/99358/7-178cm-fotoramka

8" (20.32cm) фоторамка Hama 7SLB
8" (20.32cm) фоторамка Hama 7SLB, 800x600, календар/часовник, поддържа SD, SDHC, MMC карти, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99357/8-2032cm-fotoramka-hama-7slb

8" (20.32cm) фоторамка Hama Steel
8" (20.32cm) фоторамка Hama Steel, 800x600, календар/часовник, поддържа SD, SDHC, MMC карти, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99356/8-2032cm-fotoramka-hama-steel

9.7" (24.64cm) Hama Slimline Premium
9.7" (24.64cm) Hama Slimline Premium, 1024x768, 2GB Flash памет, поддържа SD, SDHC, MMC карти, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99355/97-2464cm-hama-slimline-premium

9.7" (24.64cm) фоторамка
9.7" (24.64cm) фоторамка, Hama 97P, 1024x768, 2GB Flash памет, високоговорители, поддържа SD, SDHC, MMC карти,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/99354/97-2464cm-fotoramka

NVR контролер Ubiquiti airVision-C
NVR контролер Ubiquiti airVision-C, H.264/AAC, 4GB, 500GB HDD, 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99353/nvr-kontroler-ubiquiti-airvision-c

Ubiquiti AirCam Dome
Ubiquiti AirCam Dome, IP камера, 1MP/HDTV 720p, H.264/MPEG-4/MJPEG, LAN, MicroSD слот, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/99352/ubiquiti-aircam-dome

Елегантни мъжки 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,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99351/elegantni-myjki-chasovnici

Ubiquiti UVC-Dome
Ubiquiti UVC-Dome, IP камера, 720p HD. H.264, LAN, MicroSD слот, IR осветяване, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/99350/ubiquiti-uvc-dome

Ubiquiti UVC
Ubiquiti UVC, IP камера, 720p HD, H.264, LAN, MicroSD слот, IR осветяване, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/99349/ubiquiti-uvc

Лято в подножието на връх Рожен!
Комплекс "Петлето" Ви предлага почивка в планината
с възможност за риболов, конна езда и всякакав вид
туризъм.
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http://obiavidnes.com/obiava/99348/lyato-v-podnojieto-na-vryh-rojen

Ubiquiti UVC-PRO
Ubiquiti UVC-PRO, IP камера, 1080p Full HD, 3-9mm обектив, H.264, LAN. IR осветяване
http://obiavidnes.com/obiava/99347/ubiquiti-uvc-pro

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Dark Souls II: Scholar of the First Sin, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/99346/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-sin

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Dark Souls II: Scholar of the First Sin, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/99345/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-sin

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Dark Souls II: Scholar of the First Sin, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/99344/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-sin

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Dark Souls II: Scholar of the First Sin, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/99343/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-sin

ЩЕ ИГРАЕМ ЛИ ИГРИТЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ? GSM: 090 363 022
ЩЕ ИГРАЕМ ЛИ ИГРИТЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ? GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/99342/shte-igraem-li-igrite-za-naprednali-gsm-090-363-022

КАЧЕСТВЕН СЕКС БЕЗ ЗАДРЪЖКИ ОТ СЛАДКО МАЦЕ DSM 090 363 111
КАЧЕСТВЕН СЕКС БЕЗ ЗАДРЪЖКИ ОТ СЛАДКО МАЦЕ DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/99341/kachestven-seks-bez-zadryjki-ot-sladko-mace-dsm-090-363-111

ДА ВИДЯ КАК ЩЕ МЕ НАКАЖЕШ,КАКВА ЛЮБОВ ЩЕ МИ ПОКАЖЕШ ПО СКАЙП
ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
ДА ВИДЯ КАК ЩЕ МЕ НАКАЖЕШ,КАКВА ЛЮБОВ ЩЕ МИ ПОКАЖЕШ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ
SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
http://obiavidnes.com/obiava/99340/da-vidya-kak-shte-me-nakajeshkakva-lyubov-shte-mi-pokajesh-po-skayp-izprati-mi-sms-s-te

НЕКА ГОВОРИМ ОСВОБОДЕНО ЗА СЕКС за връзка от България GSM: 090 363 022 от Гърция
GSM: 0030 909 19 27 260
НЕКА ГОВОРИМ ОСВОБОДЕНО ЗА СЕКС за връзка от България GSM: 090 363 022 от Гърция GSM: 0030 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/99339/neka-govorim-osvobodeno-za-seks-za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-090-363-022-ot-gyrciya

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Dark Souls II: Scholar of the First Sin, за XBOXONE
http://obiavidnes.com/obiava/99338/dark-souls-ii-scholar-of-the-first-sin

Заден протектор LG Premium Hard G3
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Заден протектор LG Premium Hard G3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99337/zaden-protektor-lg-premium-hard-g3

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/99336/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас,Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик,
Благоевград, Перник, 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
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/99335/detektivski-uslugi-v-sofiya-plovdiv-varnaburgasruse-pleven-haskovo-pazardj

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
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Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/99334/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/99333/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
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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/99332/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.
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/99331/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99330/razgovoren-angliyski

Страница 34/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
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/99329/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 .
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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/99328/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99327/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), двуядрен Intel® Core i3 4020Y 1.5
GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, Windows8.1, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/99326/108-2743cm-dell-venue-11-pro

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
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- 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/95332/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/99325/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години : - Складови работници : пакетиране и сортиране на
хранителни и нехранителни продукти . - Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи
препарати . - Селско стопанство и животновъдство . - Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , "
Крушовице”. - Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад . Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл . - Птицекланица , фабрика за пастет . - Строителство
широкоспектърен профил . - Общи работници в строителството . - Заварчици на СО2 , аргон , електрод . - Шлосери . Ел. техници . - Електорокаристи . 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 : 0877 25 41 39 Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/99324/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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/99323/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/99322/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/99321/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/99320/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/99319/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/99318/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici
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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/99317/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/99316/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro
10.8" (27.43cm) Dell Venue 11 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display FULL HD (miniHDMI), двуядрен Intel™ Core i5 4210Y
1.5/1.9 GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, Windows8.1, 772g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/99315/108-2743cm-dell-venue-11-pro

Работа в свободното време
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/99314/rabota-v-svobodnoto-vreme

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)
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-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/99313/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

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.
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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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/99312/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/99311/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/99310/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro
8" (20.32cm) Dell Venue 8 Pro, сензорен мулти-тъч IPS Display, четириядрен Intel® Atom™ Z3740D 1.33/1.83 GHz, 2GB
RAM, 32GB eMMC, 1.2 & 5.0Mpix camera, WiFi 802.11n, bluetooth, Windows8.1, 395g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/99309/8-2032cm-dell-venue-8-pro

Правна Кантора Корект-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
Правна Кантора Корект-Търговско, корпоративно, дружествено право.!!!
Купуваме Бизнес Фирми с юридически,финансови проблеми,пред фалит или несъстоятелност
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
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ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99308/pravna-kantora-korekt-okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Търговско, корпоративно, дружествено право.!!!
Купуваме Бизнес Фирми с юридически,финансови проблеми,пред фалит или несъстоятелност
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99307/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

10"(25.4cm) GoClever TAB QUANTUM 1010N
10"(25.4cm) GoClever TAB QUANTUM 1010N, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.3GHz, 1GB DDR3 SDRAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), Wi-Fi 802.11n, 3G, Bluetooth, GPS, mini HDMI, micro USB, Android 4.4.2
http://obiavidnes.com/obiava/99306/10254cm-goclever-tab-quantum-1010n

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/99305/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99304/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/99303/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7.0"(17.78cm) Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T116)
7.0"(17.78cm) Samsung Galaxy Tab 3 (SM-T116), 3G, бял, четири-ядрен 1.30GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, GPS, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/99302/701778cm-samsung-galaxy-tab-3-sm-t116

55"(139.7cm) LG 55EA975V
55"(139.7cm) LG 55EA975V, извит OLED екран, Full HD TV, DVB-C/T2/S2, Dual Play, 3D, Wi-Fi, LAN, HDMI, USB, 2x 10W
Dolby MS10 колонки , + 2бр. 3D oчила Е317
http://obiavidnes.com/obiava/99301/551397cm-lg-55ea975v

HTC Desire 310
HTC Desire 310, тъмно син, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот),
5.0 & 0.3 Mpix camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/99300/htc-desire-310

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/99299/turizym-v-rodopite

HTC Desire 320
HTC Desire 320, бял, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix
camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99298/htc-desire-320

HTC Desire 320
HTC Desire 320, сив, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix
camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/99297/htc-desire-320
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HTC Desire 510
HTC Desire 510, бял, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 &
1.3 Mpix camera, Android, 158g
http://obiavidnes.com/obiava/99296/htc-desire-510

HTC Desire 510
HTC Desire 510, сив, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 &
1.3 Mpix camera, Android, 158g
http://obiavidnes.com/obiava/99295/htc-desire-510

Страхотни цени в хотел Тигъра - гр. Трявна
Къща Тигъра предлага невероятни условия за отдих от натовареното ежедневие на страхотни цени. Град Трявна е
изключително подходящо място за релаксиращи дейности. Къщата се намира точно в центъра на град Трявна, в
близост до всички музеи и ресторанти. Ако искате да се отърсите от негативната енергия и да се заредите с
положителна, заповядайте в къща Тигъра. Очакваме Ви!
За повече информация, посетете нашия сайт: http://tigara.tryavna.biz/
Телефон: 0889 393154; 0887 272381; 0879 182721
Адрес: ул. „Д. Горов” 7а
http://obiavidnes.com/obiava/99294/strahotni-ceni--v-hotel-tigyra---gr-tryavna

МАЙСКА ОФЕРТА *** ХОТЕЛ АКВАЯ
2
НОЩУВКИ
със
закуски
за
ДВАМА
за
60
лв/вечер
с
ПОДАРЪК:
………………………………………………………………………………………………….
*вариант 1: БЕЗПЛАТНА Вечеря за ДВАМА: Шопска салата, Пържола на скара (пил.филе/свински врат) с г-ра печени
картофи с билки, Домашен десерт, Мин.вода, ракия (50 мл), чаша вино бяло/червено (изба Поморие)
………………………………………………………………………………………………….
*вариант 2: Трета НОЩУВКА със закуска на ПОЛОВИН ЦЕНА.
http://obiavidnes.com/obiava/99293/mayska-oferta--hotel-akvaya

HTC Desire 516 dual sim
HTC Desire 516 dual sim, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет
(+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/99292/htc-desire-516-dual-sim

HTC Desire 516 dual sim
HTC Desire 516 dual sim, сив, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB Flash
памет (+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/99291/htc-desire-516-dual-sim

Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби
Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби – за предпазване на цялото семейство от разпространение и обмяна на вируси
и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на повече от
99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без използване на
химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за ежедневно
съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/99290/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99289/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99288/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Ако имате проблеми с алергии на дихателните пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да
се проветрява нормално по редица причини (близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни
прозорци, много хора в едно помещение и т.н.), вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на
LANAFORM. Уредът събира частици като прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни
видове вируси. Отрицателно заредените йони привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки
за да останат във въздуха и по този начин предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в
мултифилтърната система на уреда и въздухът се връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/99287/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/99286/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99285/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99284/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HTC Desire 526G dual sim
HTC Desire 526G dual sim, бял/син. поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен 1.3 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 154g
http://obiavidnes.com/obiava/99283/htc-desire-526g-dual-sim

Ремонт на мебели
Ремонт на мебели.Реглажи на интериорни и плъзгащи врати. Смяна на плотове и мивки.Монтиране на механизми в
кухненски шкафове. Монтаж и демонтаж на готови мебели.
http://obiavidnes.com/obiava/99282/remont-na-mebeli

HTC Desire 526G dual sim
HTC Desire 526G dual sim, черен, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен 1.3 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 154g
http://obiavidnes.com/obiava/99281/htc-desire-526g-dual-sim

HTC Desire 610
HTC Desire 610, тъмно син, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
8.0 & 1.3 Mpix camera, Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/99280/htc-desire-610

Туризъм в Родопите
Отлично обзаведен апартамент в град Велинград, който е самостоятелен трети етаж от къща в близост до центъра на
града. 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. В близост до къщата са разположени няколко парка, игрища за футбол и баскетбол със свободен достъп.
http://obiavidnes.com/obiava/99279/turizym-v-rodopite

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/99278/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
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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/99277/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

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/99276/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

HTC Desire 620G (сив)
HTC Desire 620G (сив), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) екран, осем-ядрен Mediatek MT6592 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99275/htc-desire-620g-siv

Детективска Агенция Фокс Бургас-Разкриване на изневери, издирва лица, справки
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
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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/99274/detektivska-agenciya-foks-burgas-razkrivane-na-izneveri-izdirva-lica-spravki

Инкубатори-Избери Българското
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/99273/inkubatori-izberi-bylgarskoto

HTC Desire 620
HTC Desire 620, бял, 5" (12.7 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 5.0
Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99272/htc-desire-620

Уреди за сребърна вода – три модела
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99271/uredi-za-srebyrna-voda--tri-modela

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99270/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda
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Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99269/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за лицето, очите и зъбите. С този уред можете да избегнете
бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с иновационна звукочестотна
технология, тръгнала първоначално от електрическите четки за зъби. Устройството е много лесно за употреба (един
бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена. Зарадвайте жената, която
със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99268/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Магнитен подавач „Трета ръка”
Магнитен подавач „Трета ръка” - служи за захващане на малки метални предмети, които трябва да си самоподавате по
време на работа (пирони, винтове, шайби, отверки, клещи и др. подобни), за да могат да са свободни и двете ви ръце по
време на работа. Подходящ е за подарък за мъж – хем забавно, хем полезно! Цена: 9 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99267/magniten-podavach-treta-ryka

Електронно биде
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/99266/elektronno-bide

HTC Desire 620 сив
HTC Desire 620 сив, 5" (12.7 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 5.0
Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/99265/htc-desire-620-siv

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ 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 бутики,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.
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Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/99264/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-chrez-cheshka-agentura

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/99263/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
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/99262/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99261/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
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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 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/99260/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/99259/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

HTC Desire 816G dual sim
HTC Desire 816G dual sim, поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm), oсем-ядрен 1.7 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 158g
http://obiavidnes.com/obiava/99258/htc-desire-816g-dual-sim

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99257/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/99256/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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/99255/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99254/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Проточна батерия/смесителна/ с душ
Проточна батерия/смесителна/ с душ
Проточни електрически смесителни батерии С ДУШ - това са водонагреватели с мигновено действие, загряващи
протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ С ДУШ са високоефективни малогабаритни уреди, които осигуряват топла вода за къпане с
желаната от потребителя температура. Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям
водосъдържател за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери, ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР С ДУШ ВИ
дава възможност да се изкъпете без да се притеснявате, че ще свърши топлата вода .
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома, офиса, заведението, двора, лятната
градина, така и за всяко друго място, до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Предимства:
• Икономичност - загрява се толкова вода, колкото е необходима
• Компактност
• Могат да се ползват по всяко време, без да се разчита на предварително затоплена вода
• Ергономични и атрактивни форми
• Лесен монтаж
Получавате два продукта - смесителна батерия и проточен бойлер - на цената за един!
Цена 129лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/99253/protochna-bateriyasmesitelna-s-dush

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
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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/99252/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло с инфрачервено нагряване
Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло с инфрачервено нагряване
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ПУЛСОВ МАСАЖОР ЗА КРАКА С ИНФРАЧЕРВЕНО НАГРЯВАНЕ И САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА
"АШИ" ТЕРАПИЯ.
Методът на рефлексността на краката е начин за стимулиране на различни зони от ходилата, което впоследствие
оказва влияние върху съответната част от тялото. Както имунната система предпазва и лекува
болестите, така и рефлексността на ходилата служи за стимулиране на организма и повишаване на жизнения тонус.
Лечение посредством стимулиране на акупунктурните точки
Редовното прилагане на акупунктура повишава притока и циркулацията
на енергия в човешкия организъм, подпомага лечението на болести и помага за укрепване на здравето.
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ :
осигурява продължително отделяне на топлина за ефективно стимулиране на кръвообръщението,
което повишава телесното здраве.
Цена210лв
Комплекта съдържа :
1. Основен модул за биологически електромагнитни вълнови масажни импулси с акупунктурно моделирана поставка за
ходила
с вградени инфрачервени излъчватели и изходи за електроди за тяло - 1 бр.;
2. Дистанционно управление - 1 бр.;
3. Комплект кабели за електроди - 2 бр.;
4. Комплект двойка самозалепващи електроди - 3 бр.;
5. Захранващ адаптор с кабел - 1 бр.;
6, Колан за окачване на електроди за тяло - 1 бр.;
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/99251/elektromagniten-pulsov-masajor-za-kraka-i-tyalo-s-infracherveno-nagryavane

Детоксикатори -за водна детоксикация на вашето тяло
Детоксикатори -за водна детоксикация на вашето тяло
Детоксикатор-моделът ST-901A -е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при
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йонна детоксикация.Подарък втори електрод.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 265лв
----Детоксикатор -модел B01- Подарък втори електрод.Цена 330лв
----ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 430.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
-----ДЕТОКСИКАТОР двоен с2 инфрачервени колана за едновременна работа с двама пациенти.Цена350лв
------Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!Можете да ги използвате и в
домашни условия
** 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.,
-----Детоксикатор – компактен модел
Метален куфар . 1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел – размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и
възможностите на класическия модел.
Режим на работа – универсален - 70+/30
Моделът е без инфрачервен колан за подгряване, 1 режима на работа при йонна детоксикация
Предназначен за домашна употреба. Цена 180лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/99250/detoksikatori--za-vodna-detoksikaciya-na-vasheto-tyalo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
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-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/99249/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Релакс&Тон-уникален масажор
Релакс&Тон-уникален масажор
РелаксТон е лесно преносим масажор - можете да го използвате навсякъде по всяко време!
Релакс & Тон премахва излишните килограми без изморителни упражнения, тонизира отпуснатите мускули, масажира
врата, раменете и гърба след изморителен ден,
Оригиналът Релакс&Тон ще ви накара да се чувствате по-уверени, по-атрактивни,по-свежи през целият ден! Цена 45лв
Комплектът включва:
1бр.масажор РелаксТон
1 бр. гладка приставка
1 бр. вълнообразна приставка
1 бр. приставка с подвижни топчета
1 бр. защитно покритие за лек масаж.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/99248/relakston-unikalen-masajor

HTC Desire 820
HTC Desire 820, бял, 5.5" (13.97 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.5 GHz & четири-ядрен Cortex-A53 1.0GHz),
2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/99247/htc-desire-820

HTC One (M8) dual sim
HTC One (M8) dual sim, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен 2.3 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), 4.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/99246/htc-one-m8-dual-sim

Уроци по английски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за външно оценяване след осми
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клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99245/uroci-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Подготовка за външно оценяване по италиански език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99244/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-italianski-ezik

HTC One M8s
HTC One M8s, сив, 5" (12.7 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.0GHz & четири-ядрен Cortex-A57 1.7GHz), 2GB
RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/99243/htc-one-m8s

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99242/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
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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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99241/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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/99240/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
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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/99239/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 ... !

Страница 62/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

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/99238/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

HTC One M9
HTC One M9, сив, 5" (12.7 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.5GHz & четири-ядрен Cortex-A57 2GHz), 3GB RAM,
32GB Flash памет (+microSD слот), 20.7 & 4.0 Mpix camera, Android, 157g
http://obiavidnes.com/obiava/99237/htc-one-m9

HTC One mini 2
HTC One mini 2, сив, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0
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& 5.0 Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/99236/htc-one-mini-2

Най-добрите цени на интериорни врати в Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/99235/nay-dobrite-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

Смартчасовник MyKronoz ZeCircle
Смартчасовник MyKronoz ZeCircle, тъч дисплей, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99234/smartchasovnik-mykronoz-zecircle

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

Страница 64/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

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/99233/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
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/99232/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец
http://obiavidnes.com/obiava/99231/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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
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Турмалинов Колан -29 лв
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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99230/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

SSD 120GB
SSD 120GB, Corsair Force LS CSSD-F120GBLSB, SATA 3/6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/99229/ssd-120gb

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/99228/rabota-za-30-min-na-den

SSD 60GB
SSD 60GB, Corsair Force LS CSSD-F60GBLSB, SATA 3/6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/99227/ssd-60gb

7" (17.78 cm) Point of View Mobii 722E
7" (17.78 cm) Point of View Mobii 722E, дву-ядрен Cortex A7 1.44GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
Android 4.4, 275g
http://obiavidnes.com/obiava/99226/7-1778-cm-point-of-view-mobii-722e
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Canon EOS 700D + EF-s 18-135mm IS STM + Canon LENS EF-S 24mm f/2.8 STM + Wi-Fi SD карта
Toshiba 8GB
Canon EOS 700D + EF-s 18-135mm IS STM + Canon LENS EF-S 24mm f/2.8 STM + Wi-Fi SD карта Toshiba 8GB, 18.5Mpix,
3"(7.62cm) LCD Touchscreen дисплей, SDXC слот, miniHDMI, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99225/canon-eos-700d--ef-s-18-135mm-is-stm--canon-lens-ef-s-24mm-f28-stm--wi-fi-s

Canon EOS 700D + EF-S 18-55 IS STM + Canon LENS EF-S 24mm f/2.8 STM + Wi-Fi SD карта
Toshiba 8GB
Canon EOS 700D + EF-S 18-55 IS STM + Canon LENS EF-S 24mm f/2.8 STM + Wi-Fi SD карта Toshiba 8GB, 18.5Mpix,
3"(7.62cm) LCD Touchscreen дисплей, SDXC слот, miniHDMI, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99224/canon-eos-700d--ef-s-18-55-is-stm--canon-lens-ef-s-24mm-f28-stm--wi-fi-sd-k

Canon IXUS 160
Canon IXUS 160, сив, 8x optical zoom, 20Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SD, SDHC, SDXC, USB, Li-ion Battery
http://obiavidnes.com/obiava/99223/canon-ixus-160

Canon Powershot SX530 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon Powershot SX530 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен), 50x optical zoom, 16.8Mpix, 3.0"(7.62cm) екран,
Wi-Fi/NFC, SDXC слот, mini HDMI, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99222/canon-powershot-sx530-hs-cheren--canon-selphy-cp910-cheren

Canon PowerShot SX610 HS (бял) + Canon SELPHY CP910 (бял)
Canon PowerShot SX610 HS (бял) + Canon SELPHY CP910 (бял), 18x optical zoom, 20.2Mpix, 3.0” (7.62cm) екран, microHDMI,
SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99221/canon-powershot-sx610-hs-byal--canon-selphy-cp910-byal

Canon PowerShot SX610 HS (бял) + Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot SX610 HS (бял) + Canon SELPHY CP910 (черен), 18x optical zoom, 20.2Mpix, 3.0” (7.62cm) екран,
microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99220/canon-powershot-sx610-hs-byal--canon-selphy-cp910-cheren

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/99219/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/99218/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99217/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/99216/sigurna-rabota

Canon PowerShot SX610 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (бял)
Canon PowerShot SX610 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (бял), 18x optical zoom, 20.2Mpix, 3.0” (7.62cm) екран,
microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99215/canon-powershot-sx610-hs-cheren--canon-selphy-cp910-byal

Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби
Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби – за предпазване на цялото семейство от разпространение и обмяна на вируси
и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на повече от
99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без използване на
химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за ежедневно
съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99214/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99213/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99212/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за лицето, очите и зъбите. С този уред можете да избегнете
бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с иновационна звукочестотна
технология, тръгнала първоначално от електрическите четки за зъби. Устройството е много лесно за употреба (един
бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена. Зарадвайте жената, която
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със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99211/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/99210/elektronno-bide

Canon PowerShot SX610 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot SX610 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен), 18x optical zoom, 20.2Mpix, 3.0” (7.62cm) екран,
microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99209/canon-powershot-sx610-hs-cheren--canon-selphy-cp910-cheren

Canon PowerShot SX710 HS (червен) + Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot SX710 HS (червен) + Canon SELPHY CP910 (черен), 30x optical zoom, 20.3Mpix, 3.0” (7.62cm) екран, HDMI
Micro, SD/SDHC/SDXC, USB, Wi-Fi, Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99208/canon-powershot-sx710-hs-cherven--canon-selphy-cp910-cheren

Canon PowerShot SX710 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (бял)
Canon PowerShot SX710 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (бял), 30x optical zoom, 20.3Mpix, 3.0” (7.62cm) екран, HDMI
Micro, SD/SDHC/SDXC, USB, Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99207/canon-powershot-sx710-hs-cheren--canon-selphy-cp910-byal

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,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99206/elegantni-damski-chasovnici

Canon PowerShot SX710 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен)
Canon PowerShot SX710 HS (черен) + Canon SELPHY CP910 (черен), 30x optical zoom, 20.3Mpix, 3.0” (7.62cm) екран,
microHDMI, SDXC, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99205/canon-powershot-sx710-hs-cheren--canon-selphy-cp910-cheren

Nikon CoolPix L840 (лилав)
Nikon CoolPix L840 (лилав), 38xOptical zoom, 3.0” (7.62cm) екран, вграден Wi-Fi, 4 x AA LR6 батерии
http://obiavidnes.com/obiava/99204/nikon-coolpix-l840-lilav

Детективск
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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/99203/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas-izneverirazsledvaprouchv

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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/99202/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Nikon CoolPix L840 (червен)
Nikon CoolPix L840 (червен), 38xOptical zoom, 3.0” (7.62cm) екран, вграден Wi-Fi, 4 x AA LR6 батерии
http://obiavidnes.com/obiava/99201/nikon-coolpix-l840-cherven

LG Joy H220 черен
LG Joy H220 черен, 4" (10.16 cm), дву-ядрен 1.20GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 Mpix camera,
Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/99200/lg-joy-h220-cheren

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99199/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
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- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
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/99198/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
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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/99197/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99196/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

LG Leon 4G LTE
LG Leon 4G LTE, сив, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен 1.20GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix
camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/99195/lg-leon-4g-lte

sladkata eli
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80 лева на час 60 за половин стандартен секс и френска, секса е със гума френската може без, свършване в устата ми
или по тялото не гълтам имам терен ако искаш на твой терен си доплащаш 20 лева за такси в рамките на град
http://obiavidnes.com/obiava/99194/sladkata-eli

LG Leon 4G LTE
LG Leon 4G LTE, черен, 4.5" (11.43 cm), четири-ядрен 1.20GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3
Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/99193/lg-leon-4g-lte

Екскурзия в Чепинската котловина
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/99192/ekskurziya-v-chepinskata-kotlovina

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99187/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99191/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
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авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99190/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99189/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99188/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
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http://obiavidnes.com/obiava/99186/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99185/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99184/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99183/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за опаковане на дрехи,за
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млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за
боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не надвишава средните
стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно
знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага,гарантирано посрещане и настаняване на работа.Всичко това прави трудовия й пазар
привлекателен за българите търсещи работа в чужбина.За информация и записване само на посочения
телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/99182/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

LG Leon H320
LG Leon H320, бял, 4" (10.16 cm), четири-ядрен 1.30GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix
camera, Android, 139 g
http://obiavidnes.com/obiava/99181/lg-leon-h320

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/99180/30-50-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/99179/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/99178/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LG Spirit 4G LTE
LG Spirit 4G LTE, сив, 4.7" (11.93 cm) IPS екран, четири-ядрен 1.20GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 &
1.0 Mpix camera, Android, 120g
http://obiavidnes.com/obiava/99177/lg-spirit-4g-lte
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100% натурален сертифициран български мед
Холи Ленд ООД предлага висококачествен, 100% натурален пчелен мед, сертифициран за продажба в българия и
Европейския съюз. Предлагаме билков, акациев и липов мед, пчелна пита с мед и пчелен прашец. Мъдът е в различни
разфасовки, предлага се и в кутии с пакетчета за кетъринг, подходящ за офиса или заведението Ви.
Запознайте се с нашата дейност и с разнообразието на пчелния мед, който предлагаме на нашия уебсайт:
www.medhadjiiski.com
http://obiavidnes.com/obiava/99176/100-naturalen-sertificiran-bylgarski-med

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/99175/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
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• 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/99174/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99173/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

Страница 79/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

• 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/99172/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

SSD 120GB
SSD 120GB, Kingston HyperX Savage, SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/99171/ssd-120gb

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/99170/7-klas---bel-i--matematika

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети за матура. 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 получите
отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/99169/matura-po-vsichki-predmeti
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Химия и биология - 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/99168/himiya-i-biologiya---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/99167/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/99166/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/99165/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 !
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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/99164/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/99163/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
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специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99162/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Страница 85/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.05.2015

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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99161/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

КУПУВАМЕ ФИРМИ 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/99160/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-cha

КУПУВАМЕ БИЗНЕС .... ФИРМИ 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/99159/kupuvame-biznes--firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovor

Вкусни био гъби кладница у дома
Искате ли да отглеждате сами гъби Кладница у дома? Научете тук за лечебните качества на гъбата и начина на
отглеждане. Всеки месец в продължение на година при правилно отглеждане ще имате по 3 кг чиста маса гъби.
Кладницата е богата на витамини, аминокиселини и минерални вещества, които са важни за организма и го защитават
от влияние на токсините. Тя е много подходяща при диети за отслабване. В състава й се откриват огромни количества
селен, които почти нямат конкуренция сред останалите храни. Селенът доказано намалява риска от рак на простатата.
В кладницата се съдържат вещества с противораково действие. Гъбата помага за понижаване на нивото на
холестерола в кръвта. Тя регулира кръвното налягане, като поддържа оптималния баланс на вода и мазнини в организма
ви.
СКЛАД В СТАРА ЗАГОРА
ВЕЧЕ С ОПЦИЯ ЗА ДОСТАВКА ДО ВРАТА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА НА НАЙ-НИСКА ЦЕНА!
http://gadgetstore.ovo.bg/index/gbi_kladnica/0-24
http://obiavidnes.com/obiava/99158/vkusni-bio-gybi-kladnica-u-doma

Части за мотори втора ръка
Предлагаме резервни части за мотори, мотоциклети, мотопеди и скутери на марките Априля, Харлей Дейдисън, Хонда,
Хускварна, Кавазаки, КТМ, Пиаджо, Сузуки, Ямаха и др.Всички части са оригинални и проверени от нашите
техници.Търсите Аспуси, Аксесоари, Гуми, Джанти, Двигатели, Части от горивната, Електричестака или Охладителна
система, Задвижване, Окачване, Седалки, Управление и Спирачки или Цели мотори? Получавате всичко това от
професионалисти в бранша на конкурентни цени.Залагаме на високо качество и ниски цени.Обновяваме наличностите
всеки ден
http://obiavidnes.com/obiava/99157/chasti-za-motori-vtora-ryka

SSD 120GB
SSD 120GB, Samsung 850 EVO, SATA 6Gb/s, M.2 Slot
http://obiavidnes.com/obiava/99156/ssd-120gb

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
Изкупуваме фирми акции и дялове от търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
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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/99155/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

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
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/99154/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

SSD 1TB
SSD 1TB, Samsung T1, външен, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99153/ssd-1tb

SSD 250GB
SSD 250GB, Samsung T1, външен, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99152/ssd-250gb

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/99151/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99150/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/99149/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/99148/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-sys-finansovi-zadyljeniya-i-yuridicheski-pr

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
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/99147/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood
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SSD 500GB
SSD 500GB, Samsung 850 EVO, SATA 6Gb/s, M.2 Slot
http://obiavidnes.com/obiava/99146/ssd-500gb

Възможност за допълнителни доходи
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/99145/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Сделки с търговски предприятия.Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови
/задължения/ и юридич
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/99144/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiyaizkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-finansovi-

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/99143/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-sys-finansovi-zadyljeniya-i-yuridicheski-pr
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99142/30-50-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/99141/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/99140/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SSD 500GB
SSD 500GB, Samsung T1, външен, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99139/ssd-500gb

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРАГ ЗА ВРАТА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК-99 лв
МОНТАЖ ДО 5 ДНИ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
-взимане на размер за праг
-изработка на праг + полиране
-монтаж на прага
ПРАГОВЕТЕ СЕ ИЗРАБОВАТ ОТСЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ
ГРАНИТ,ТРАВЕРТИН,МРАМОР,ВАРОВИК,ПОЛИМЕРМРАМОР
http://obiavidnes.com/obiava/99138/izrabotka-i-montaj-na-prag-za-vrata-ot-estestven-kamyk-99-lv

каша за ръце Ultra spezial K-високо качество на достъпна цена
Тимака град София , предоставя , немската каша за почистване на ръце ULTRA SPEZIAL K, произведена от водещия в
този отрасъл AZETT-Германия. предназначена за измиване на силно замърсени ръце на хора ,работещи в автосервизи и
други. високоефективна и икономична при употреба . с помоща на специални абразивни съставки , отстранява и
упоритите замърсявания,като автомобилни лакове,битум,бои . благодарение на козметичните разтворители , които
съдържа,щади вашата кожа и я предпазва от дразнене . Предлага се вкофи от 5 кг.-32 лв и 10 кг-59 лв. обадете се на ;
0885062284-Виваком и 0884064864-Мтел. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СОФИЯ!!
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http://obiavidnes.com/obiava/99137/kasha-za-ryce-ultra-spezial-k-visoko-kachestvo-na-dostypna-cena

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

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

Отдих 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/99136/otdih-vyv-velingrad
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Пожелания за рожден ден
Нови авторски и оригинални пожелания за рожден ден в разнообразни категории, конкретно за даден повод
http://pojelaniq-za-rojden-den.com/
http://obiavidnes.com/obiava/99135/pojelaniya-za-rojden-den

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

Изкупува коли за рециклиране
Продадете ни вашата лека кола за бракуване,скрап,взимаме и бусове,джипове като ще ви издадем необходимите
документи за дерегистрация,ако се обадите сутрин може да ви свършиме работа в деня,цена според модела на
колата.тел 0885179226
http://obiavidnes.com/obiava/99134/izkupuva-koli-za-reciklirane

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

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/99133/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

Частен Детектив-Д
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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/99132/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varna-burgas
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Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-Шумен
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/99131/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-shumen

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
>GPS 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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

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

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/99130/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

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

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99129/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за лицето, очите и зъбите. С този уред можете да избегнете
бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с иновационна звукочестотна
технология, тръгнала първоначално от електрическите четки за зъби. Устройството е много лесно за употреба (един
бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена. Зарадвайте жената, която
със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/99128/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Домашен дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335.00 лв. с ДДС.
Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/99127/domashen-destilator-za-voda

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99126/ozonator-za-hladilnik

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/99125/elektronno-bide

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/99124/30-50-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/99123/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/99122/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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/99121/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
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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/99120/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99119/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99118/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
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автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/99117/alkoholni-testeri-dregeri

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99116/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/99115/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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

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/99114/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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
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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 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/99113/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)
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• 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/99112/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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

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

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/99111/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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

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/99110/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/99109/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
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законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/99108/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЛИПОВОН - най-добрия продукт за Отслабване с изцяло нова опаковка
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99107/lipovon---nay-dobriya-produkt-za-otslabvane-s-izcyalo-nova-opakovka

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99106/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
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Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
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.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99105/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99104/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/99103/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/99102/masajna-masajirashta-sedalka

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

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
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.
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/99101/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
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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/99100/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

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

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 ... !
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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/99099/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99098/30-50-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/99097/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/99096/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инкубатори - над 10 вида (цени)
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 40 яйца - въртене полуавтоматично Цена 145 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 40 яйца - въртене автоматично. Цена 195 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 60 яйца - въртене полуавтоматично Цена 190 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 60 яйца - въртене автоматично. Цена 270 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 80 яйца - въртене полуавтоматично Цена 250 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 100 яйца - въртене полуавтоматично Цена 290 лв.
Терморегулатор - аналогов Настройка с потенциометър.
Точност - 0,2 градуса С(изпълнение с LM 723) Цена-35 лв.
Реле за време - аналогово.Настройка с потенциометър. Изключено състояние 2 часа фиксирано ( + - 10 минути)
Влючено състояние от 5 сек. до 10 мин.(Изпълнение
CD4093B, NE555) Цена - 35 лв.
***********************************************************
Инкубатор за 40 яйца - въртене полуавтоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) Цена 195 лв.
Инкубатор за 40 яйца - въртене автоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) . Цена 270 лв.
Инкубатор за 60 яйца - въртене полуавтоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) Цена 280 лв.
Инкубатор за 60 яйца - въртене автоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) Цена 340 лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер (attiny) точност 0,1 градуса Цена - 65лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер и аналогово Реле за време управляващо моторчето за въртене на яйцата.Цена
95лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер (attiny) точност 0,1 градуса и Реле за време с PIC контролер управляващо
моторчето за въртене на яйцата.Цена- 120лв.
http://obiavidnes.com/obiava/99095/inkubatori---nad-10-vida-ceni

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

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

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 :
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
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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

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/99090/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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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

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

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
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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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/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
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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/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 –
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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/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
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/
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http://obiavidnes.com/obiava/99077/30-50-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/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-

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
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
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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
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