ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.05.2015

Предлагаме инкубатори - изгодни цени
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/99485/predlagame-inkubatori---izgodni-ceni

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Noctua NF-A9 FLX, 1600rpm
http://obiavidnes.com/obiava/99723/ventilator-92mm

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Noctua NF-A9 PWM, 2000rpm
http://obiavidnes.com/obiava/99722/ventilator-92mm

Fan 80mm
Fan 80mm, SP08025S1L3/4
http://obiavidnes.com/obiava/99721/fan-80mm

Храна за вкъщи доставка от О'Кафе
Вкусна храна за вкъщи и офиса на територията на Студенски град. О'Кафе предлага чудесни пици, паста, спагети,
лазаня, скара, специалитети от пилешко, свинско и телешко месо – доставени до дома ви
http://foodorder.click/store/menu/merchant/ocafe
Поръчайте онлайн с няколко клика чудесна храна за дома от FOODOrder.click
доставка на храна, доставка на пица, храна за вкъщи, храна за вкъщи Студентски град, доставки Студентски град
http://obiavidnes.com/obiava/99750/hrana-za-vkyshti-dostavka-ot-okafe

бригада търси обекти топлоизолациа разполагаме с скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99749/brigada-tyrsi-obekti-toploizolacia-razpolagame-s-skele

бригада търси обекти топлоизолациа разполагаме с скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99748/brigada-tyrsi-obekti-toploizolacia-razpolagame-s-skele

топлоизолациа на 10лв. със скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99747/toploizolacia--na-10lv-sys-skele
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PCI-E x1
PCI-E x1, ASSMANN DS-30000-1, 2x RS232
http://obiavidnes.com/obiava/99720/pci-e-x1

Всички видове строителни и ремонтни услуги
Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и
замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на
тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/99746/vsichki-vidove-stroitelni-i-remontni-uslugi

ROLINE 15.99.2118 :: VALUE PCI Express адаптер
ROLINE 15.99.2118 :: VALUE PCI Express адаптер, 2x serial RS232 порта
http://obiavidnes.com/obiava/99718/roline-15992118--value-pci-express-adapter

11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y
11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y, розов, в пакет с мишка Genius 9000R и Флаш памет PNY Key Pink, четири-ядрен
Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 1.4 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99717/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c29y

19" комуникационен шкаф Eaton RE Series
19" комуникационен шкаф Eaton RE Series, 27U/650 mm, свободно-стоящ, перфорирани врати
http://obiavidnes.com/obiava/99714/19-komunikacionen-shkaf-eaton-re-series

Netgear ProSAFE WN370
Netgear ProSAFE WN370, Wi-Fi Access Point, PoE, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99712/netgear-prosafe-wn370

Металдетектор металотърсач за злато
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY 0876778357
http://obiavidnes.com/obiava/99745/metaldetektor-metalotyrsach-za-zlato

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление.
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Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в пиков импулс.Двуезичен интерфейс,български-английски,няколко
фиксирани честоти и над 100 свободни за програмиране от оператора.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване.
Вграден шоков режим, Функция " Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акумулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м В зависимост от зададената мощност. видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 700 лв. гаранция 1 година,за поръчка 0876494432 доставка с Еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99744/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 3.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в пиков импулс.
Меню на български и английски език.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване
(на дисплея се изобразява текущата мощност и температура).
Вграден шоков режим, Функция " Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акумулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност. видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 550 лв. гаранция 1 година,за поръчка 0876494432 доставка с Еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99743/elektrovydica-elektronna-vydica

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 2.
Регулиране на честотата (20 - 250Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 900в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване.
Захранване акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 15м зависимост от зададената мощност.видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 450 лв. гаранция 1 година, доставка с еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99742/elektrovydica-elektronna-vydica

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение800в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти ,от 22 до 250 херца за
програмиране от оператора,микропроцесорно управление,дигитален дисплей,подходящ и за сом,защита от
прегряване,възможност за регулиране на мощноста цена-600лв,samus-725ms-700.лв,гаранция 1 година,доставка с еконт
експрес, поръчка на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o за частни водоеми,бракониерството
се преследва от закона
http://obiavidnes.com/obiava/99741/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

Netgear ProSAFE WNAP210
Netgear ProSAFE WNAP210, Wi-Fi Access Point, PoE, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99710/netgear-prosafe-wnap210

Netgear ProSAFE WND930
Netgear ProSAFE WND930, Dual Band WiFi Access Point, 600Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99708/netgear-prosafe-wnd930
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Netgear ProSAFE WNDAP620
Netgear ProSAFE WNDAP620, Dual Band WiFi Access Point, 450Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99703/netgear-prosafe-wndap620

Netgear ProSAFE WNDAP660
Netgear ProSAFE WNDAP660, Dual Band WiFi Access Point, 450Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99702/netgear-prosafe-wndap660

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект"

За контакти от цялата страна-тел.0892918797

http://obiavidnes.com/obiava/99740/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
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Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект"

За контакти от цялата страна-тел.0892918797

http://obiavidnes.com/obiava/99739/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

32" (81.28 cm) Philips 32PFH4100/88
32" (81.28 cm) Philips 32PFH4100/88, Full HD Slim LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99700/32-8128-cm-philips-32pfh410088

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
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/99738/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Магията на Родопите
Почувствайте магията на Родопите посещавайки град Велинград. На ваше разположение е апартамент подходящ за
групи до 8 човека разположен в близост до центъра на града. Апартаментът разполага с билярд, кабелна телевизия и
интернет във всички стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/99737/magiyata-na-rodopite

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
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обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект" За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99736/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект" За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99735/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

32" (81.28 cm) Philips 32PHH4100/88
32" (81.28 cm) Philips 32PHH4100/88, HD Slim LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99693/32-8128-cm-philips-32phh410088

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/99734/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
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това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99733/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/99732/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/99731/elegantni-myjki-chasovnici

50" (127 cm) Philips 50PFH4009/88
50" (127 cm) Philips 50PFH4009/88, Full HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99691/50-127-cm-philips-50pfh400988

TV камера
TV камера, Samsung VG-STC5000, 1080p
http://obiavidnes.com/obiava/99689/tv-kamera

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy A5 (А500)
Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy A5 (А500)
http://obiavidnes.com/obiava/99685/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-a5-a500

Acer X113 в пакет с чанта
Acer X113 в пакет с чанта, DLP 3D Ready,XGA (800x600), 13 000:1, 2800 ANSI Lumens, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99730/acer-x113-v-paket-s-chanta

Екран Elite Screen Electric 100 XHT Spectrum Tension
Екран Elite Screen Electric 100 XHT Spectrum Tension, 100" (254 cm), за стена
http://obiavidnes.com/obiava/99729/ekran-elite-screen-electric-100-xht-spectrum-tension

Eaton 9SX 8000i RT6U
Eaton 9SX 8000i RT6U, 8000VA/7200W, On-line
http://obiavidnes.com/obiava/99728/eaton-9sx-8000i-rt6u
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Windows Pro 7 SP1
Windows Pro 7 SP1, 32-bit, Български, 1PK DSP OEI DVD
http://obiavidnes.com/obiava/99727/windows-pro-7-sp1

Преходник ASSMANN DA-70159
Преходник ASSMANN DA-70159, USB2.0 към 4x RS232, 1.5м
http://obiavidnes.com/obiava/99726/prehodnik-assmann-da-70159

Преходник Digitus DA-70156
Преходник Digitus DA-70156, USB2.0 към RS232
http://obiavidnes.com/obiava/99725/prehodnik-digitus-da-70156

Вентилатор 80mm Noctua NF-A8-FLX
Вентилатор 80mm Noctua NF-A8-FLX, 2000rpm
http://obiavidnes.com/obiava/99724/ventilator-80mm-noctua-nf-a8-flx

Отпушваме канали на територията на Варна и областта.08793262
0879326212 Отпушваме канали на територията на Варна и областта. Отпушване на канали на тоалетни, сифони, мивки,
щрангове. Отводняваме мази и други наводнени помещения. Справяме се със всички проблеми свързани с отпушване на
канали, сифони мивки и други бързо и на разумни цени. Също така предлагаме услуги по отводняване на наводнени
помещения. Реагираме бързо и се отзоваваме веднага след получаване на сигнала. Съобразяваме се със свободното време
на клиента и работим чисто и качествено. Потърсете ни при нужда за да решим вашият проблем.
OTPUSHVAKANALI.OVO.BG 0879326212
http://obiavidnes.com/obiava/99719/otpushvame-kanali-na-teritoriyata-na-varna-i-oblastta08793262

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/99716/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
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GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/99715/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-всякакви мазилки,шпакловки.замазки
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-довършителни ремонти.-(алпинисти)
-топлоизолация.-(алпинисти)
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-груб строеж,кофраж,зидария.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/99713/stroitelni-uslugi

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, обзаведен, с разрешения
работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/99711/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

Недвижими имоти от Фокс Истейтс България
Бизнес Брокерска Група Фокс Истейтс България има широк обхват в сферата на брокерските услуги на недвижими
имоти.
Услугите на Фокс Истейтс България покриват цялостния аспект от операции в областта на проектирането,
строителството, цялостно обслужване и реализация на инвестиционни проекти.
Нашите Екипи обслужват клиентите на всеки етап от инвестиционния процес, като ги представляваме при покупка,
продажба, финансиране, както и осигуряване на стратегическо планиране и проучване, анализ на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/99709/nedvijimi-imoti-ot-foks-isteyts-bylgariya

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.
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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/99707/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99706/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
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди 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/99705/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
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• 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/99704/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ИНТЕРИОРНА И ВХОДНА ВРАТА ЗА ВСЕКИ ДОМ!
Интериорни и входни врати за Вашия дом!
Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Тел: 0894/62 82 20
Моб: 0894/62 73 66; 0895/69 10 33
mail: vratiruse.2@gmail.com
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/99701/interiorna-i-vhodna-vrata-za-vseki-dom

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/99699/30-50-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/99698/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/99697/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански език. Целогодишна подготовка за ученици в 11
и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал
и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/99696/ispanski-ezik---matura-i-ks

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/99695/matura-po-vsichki-predmeti

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/99694/7-klas---bel-i--matematika

Ексурзия до Чепинската котловина
Велинград се намира в Чепинската котловина- Родопите. Предлагаме ви луксозно обзаведен апартамент подходящ за
групи до 8 човека. В близост има басейни, спа центрове, футболни и баскетболни игрища.
http://obiavidnes.com/obiava/99692/eksurziya-do-chepinskata-kotlovina

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99690/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99688/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99687/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
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Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99686/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Катедра “ Текстил и кожи ” към ХТМУ-София
В продължение на близо 50 години катедра “ Текстил ” е единственият център в България за подготовка на
инженер-химици за текстилната промишленост и производството на химични влакна. През този период тя е водещ
център и на научните изследвания в тази област. Основана е през 1953 г. като катедра “Технология на влакнестите
материали” с две специалности: “Технология на текстилното облагородяване” и “Технология на кожите”.
http://obiavidnes.com/obiava/99684/katedra--tekstil-i-koji--kym-htmu-sofiya

4TB
4TB, Dell, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 3.5"(8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/99683/4tb-dell-sata-6gbs-7200rpm-35889cm

16GB DDR3 2133MHz
16GB DDR3 2133MHz, Dell, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/99682/16gb-ddr3-2133mhz

8GB DDR3 2133MHz
8GB DDR3 2133MHz, Dell, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/99681/8gb-ddr3-2133mhz

ATX
ATX, Goldenfield Power Box D212B (черна), 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/99680/atx-goldenfield-power-box-d212b-cherna-500w-zahranvane

ATX
ATX, Goldenfield Power Box F16B (черна), 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/99679/atx-goldenfield-power-box-f16b-cherna-500w-zahranvane

PCI-E Dell QLogic 2562
PCI-E Dell QLogic 2562, dual Channel 8Gb Optical Fibre host bus adapte
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http://obiavidnes.com/obiava/99678/pci-e-dell-qlogic-2562

Обектив Canon LENS EF 16-35mm f/4L IS USM
Обектив Canon LENS EF 16-35mm f/4L IS USM
http://obiavidnes.com/obiava/99677/obektiv-canon-lens-ef-16-35mm-f4l-is-usm

Dell GU90N
Dell GU90N, Slim Type, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/99676/dell-gu90n

Switch HP 1820-24G (J9980A)
Switch HP 1820-24G (J9980A), 24Port, 1000Mbps, 2x SFP
http://obiavidnes.com/obiava/99675/switch-hp-1820-24g-j9980a

Слушалки Samsung Level On (EO-PN900)
Слушалки Samsung Level On (EO-PN900), бели
http://obiavidnes.com/obiava/99674/slushalki-samsung-level-on-eo-pn900

Mp3 плейър
Mp3 плейър, Sony NWZ-E585 в пакет със слушалки Sony MDR-ZX610AP, 16GB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99673/mp3-pleyyr

Sony Cyber Shot DSC-HX90 (черен)
Sony Cyber Shot DSC-HX90 (черен), 18.2Mpix, 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Xtra Fine LCD дисплей, вграден Wi-Fi/NFC,
micro HDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99672/sony-cyber-shot-dsc-hx90-cheren

32" (81.28 cm) Samsung 32J4100
32" (81.28 cm) Samsung 32J4100, HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99671/32-8128-cm-samsung-32j4100

32" (81.28 cm) Samsung UE32J4000AW
32" (81.28 cm) Samsung UE32J4000AW, HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99670/32-8128-cm-samsung-ue32j4000aw

32" (81.28 cm) Samsung UE32J6300AW
32" (81.28 cm) Samsung UE32J6300AW, Curved Full HD Smart LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99669/32-8128-cm-samsung-ue32j6300aw

40" (101.6 cm) Samsung 40J5510
40" (101.6 cm) Samsung 40J5510, FULL HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99668/40-1016-cm-samsung-40j5510

40" (101.6 cm) Samsung 40J6200
40" (101.6 cm) Samsung 40J6200, Full HD Smart LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/99667/40-1016-cm-samsung-40j6200

40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6400W
40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6400W, 4K UHD LED TV, 2x DVB-T/C (T2 Ready), HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99666/40-1016-cm-samsung-ue40ju6400w

Бригади с опит извършват всякакви стр. услуги и довърш. работи
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/94542/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-str-uslugi-i-dovyrsh-raboti

40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6440W
40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6440W, Smart 4K UHD LED TV, 2x DVB-T/C (T2 Ready), Wi-Fi 802.11ac, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99665/40-1016-cm-samsung-ue40ju6440w

48" (121.92 cm) Samsung 48J5600
48" (121.92 cm) Samsung 48J5600, Full HD Smart LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99664/48-12192-cm-samsung-48j5600

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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 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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99663/angliyski--vtoronivopreintermediate

Разпродажба био гъби кладница
Обявявам разпродажба на специални цени на чувалите с гъби Кладница с крайна дата 24.05.2015 г. / до изчерпване
2 чувала с гъби Кладница на цена 18 лв, вместо 24 лв
Предварителни записвания за бройки на посочения телефон.
За повече информация: 0883 33 88 92
http://gadgetstore.ovo.bg/index/gbi_kladnica/0-24
http://obiavidnes.com/obiava/99662/razprodajba-bio-gybi-kladnica

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
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 Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99661/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

48" (121.92 cm) Samsung UE48JS9000L
48" (121.92 cm) Samsung UE48JS9000L, SUHD 4K Curved Smart TV, 3D, 2x DVB-T/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi 802.11ac, HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/99660/48-12192-cm-samsung-ue48js9000l
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cours de bulgare pour
Phone : 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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/99659/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация.
За повече информация:
тел.0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99658/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

48" (121.92 cm) Samsung UE48JU7000L
48" (121.92 cm) Samsung UE48JU7000L, UHD 4K Flat Smart TV, 3D, 2x DVB-T/C/S2 (T2 Ready), Wi-Fi 802.11ac, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99657/48-12192-cm-samsung-ue48ju7000l

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
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500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99656/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Виждате по-добре при всякакви климатични условия ... нощем и денем!
Направи потенциално опасни пътни условия по-безопасни ... веднага.
Изключителни Нощен изглед Glasses елиминират коварните нощтни отблясъци независимо от метеорологичните условия
- ден или нощ, слънчево или облачно, дъждовно или сняг.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99655/ochila-za-noshtno-shofirane-ili-oblachno-dyjdovno-ili-snyag

Мрежа против насекоми с магнити за врати, с размери 100/200см.
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
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- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99654/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati-s-razmeri-100200sm

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99653/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna
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Bet365 вече достъпен от България
Научете как да достъпите
http://onlinetvbg.eu/bet365-online/

bet365

без

да

изпитвате

затруднения

с

ограничения

достъп

на

http://obiavidnes.com/obiava/99652/bet365-veche-dostypen-ot-bylgariya

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/99651/30-50-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/99650/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/99649/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LED калъф Samsung EF-NN910B за Galaxy Note 4 N910
LED калъф Samsung EF-NN910B за Galaxy Note 4 N910, сив
http://obiavidnes.com/obiava/99648/led-kalyf-samsung-ef-nn910b-za-galaxy-note-4-n910

LED калъф Samsung EF-NN910B за Galaxy Note 4 N910
LED калъф Samsung EF-NN910B за Galaxy Note 4 N910, червен
http://obiavidnes.com/obiava/99647/led-kalyf-samsung-ef-nn910b-za-galaxy-note-4-n910

Netgear PL1200 AC1200
Netgear PL1200 AC1200, PowerLine, 1-Port Gigabit
http://obiavidnes.com/obiava/99573/netgear-pl1200-ac1200

Canon Digital IXUS 275HS (сребрист)
Canon Digital IXUS 275HS (сребрист), 21.1Mpix, 12x Optical Zoom (ZoomPlus 24x), 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD дисплей,

Страница 24/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.05.2015

Full HD Video, вграден Wi-Fi/NFC, GPS, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99572/canon-digital-ixus-275hs-srebrist

Canon Digital IXUS 275HS (черен)
Canon Digital IXUS 275HS (черен), 21.1Mpix, 12x Optical Zoom (ZoomPlus 24x), 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD дисплей, Full
HD Video, вграден Wi-Fi/NFC, GPS, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99571/canon-digital-ixus-275hs-cheren

Nikon CoolPix L31 (сребрист)
Nikon CoolPix L31 (сребрист), 5xOptical zoom, 16.1Mpix, 2.7"(6.85cm) екран, SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/99567/nikon-coolpix-l31-srebrist

Sony Cyber Shot DSC-HX90V (черен)
Sony Cyber Shot DSC-HX90V (черен), 18.2Mpix, ZEISS Vario-Sonnar T* 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Xtra Fine LCD дисплей,
вграден Wi-Fi/NFC, GPS, microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99566/sony-cyber-shot-dsc-hx90v-cheren

Sony Cyber Shot DSC-WX500 (бял)
Sony Cyber Shot DSC-WX500 (бял), 18.2Mpix, ZEISS Vario-Sonnar T* 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Xtra Fine LCD дисплей,
вграден Wi-Fi/NFC, microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99561/sony-cyber-shot-dsc-wx500-byal

Sony Cyber Shot DSC-WX500 (червен)
Sony Cyber Shot DSC-WX500 (червен), 18.2Mpix, ZEISS Vario-Sonnar T* 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Xtra Fine LCD
дисплей, вграден Wi-Fi/NFC, microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99551/sony-cyber-shot-dsc-wx500-cherven

Sony Cyber Shot DSC-WX500 (черен)
Sony Cyber Shot DSC-WX500 (черен), 18.2Mpix, ZEISS Vario-Sonnar T* 30x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) Xtra Fine LCD дисплей,
вграден Wi-Fi/NFC, microHDMI, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/99546/sony-cyber-shot-dsc-wx500-cheren

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99646/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
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абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99645/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99644/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/99643/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/99642/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
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http://obiavidnes.com/obiava/99641/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

27" (68.58cm) Asus PB278QR
27" (68.58cm) Asus PB278QR, WQHD LED, IPS, 5ms, 80 000 000:1, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/99640/27-6858cm-asus-pb278qr

15.6" (39.62 cm) Asus F555LB-XO013D
15.6" (39.62 cm) Asus F555LB-XO013D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 940M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/99639/156-3962-cm-asus-f555lb-xo013d

15.6" (39.62 cm) Asus K555LB-XX218D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LB-XX218D, червен, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 920M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200 rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99638/156-3962-cm-asus-k555lb-xx218d

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/99637/elegantni-damski-chasovnici

15.6" (39.62 cm) Asus K555LF-XO012D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LF-XO012D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 930M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free Dos, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/99636/156-3962-cm-asus-k555lf-xo012d

15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX066D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX066D, червен, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 920M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99635/156-3962-cm-asus-k555lj-xx066d

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

Страница 27/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.05.2015

Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/99634/detektivska-agenciya-inkognito-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyala-bylgariya

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/99633/detektivska-agenciya-foks-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX309D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX309D, червен, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 920M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99632/156-3962-cm-asus-k555lj-xx309d

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/99631/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

15.6" (39.62 cm) Asus X552MJ-SX001D
15.6" (39.62 cm) Asus X552MJ-SX001D, четири-ядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce
GT 920M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/99630/156-3962-cm-asus-x552mj-sx001d

14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W01EA)
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14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W01EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED
Display (DP), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.51 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99629/14-3556-cm-hp-elitebook-folio-1040-g2-h9w01ea

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 750 G2 (J8R88EA)
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 750 G2 (J8R88EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display (DP),
4GB, 500GB 7200 rpm, 4x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.88kg
http://obiavidnes.com/obiava/99628/156-3962-cm-hp-elitebook-750-g2-j8r88ea

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/99627/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/99626/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/99625/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99624/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99623/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Switch HP 1820-48G
Switch HP 1820-48G, 48Port, 1000Mbps, 4x SFP
http://obiavidnes.com/obiava/99622/switch-hp-1820-48g
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Новините за предстоящите избори в нашата държава - bgizbori.eu
Новини за предстоящите избори в България на куп в - bgizbori.eu. Български новини и нови събития от местата в
държавата. Следете внимателно как протича кампанията на националните партийни групи и членовете им.
http://obiavidnes.com/obiava/99621/novinite-za-predstoyashtite-izbori-v-nashata-dyrjava---bgizborieu

40" (101.6 cm) Samsung 40J6300 Curved Full HD Smart LED TV
40" (101.6 cm) Samsung 40J6300 Curved Full HD Smart LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99620/40-1016-cm-samsung-40j6300-curved-full-hd-smart-led-tv

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/99619/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
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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/99618/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
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- 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/99617/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/99616/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради интериорен и индустриален дизайн.
3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради интериорен
и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор . Визуализации на сгради по скици и индивидуални решения. Етапи
за интериорен дизайн: Архитектурно заснемане на обекта (квадратури и обеми), разпределение и 2D план,дизайн
концепция, 3D визуализации.
Работоно време : от 10 до 6 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/99615/3d-proektirane-industrialen-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-pr

3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради интериорен и индустриален дизайн.
3D проектиране индустриален и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради интериорен
и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
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хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор . Визуализации на сгради по скици и индивидуални решения. Етапи
за интериорен дизайн: Архитектурно заснемане на обекта (квадратури и обеми), разпределение и 2D план,дизайн
концепция, 3D визуализации.
Работоно време : от 10 до 6 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/99614/3d-proektirane-industrialen-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-pr

40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6410S
40" (101.6 cm) Samsung UE40JU6410S, UHD 4K Flat Smart TV, DVB-TC (T2 Ready), Wi-Fi 802.11ac, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99613/40-1016-cm-samsung-ue40ju6410s

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/99612/intenziven-kurs-po-ispanski-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/99611/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/99610/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.
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ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99609/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/99608/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99607/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/99606/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung G357FZ ACE 4 (52087)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung G357FZ ACE 4 (52087)
http://obiavidnes.com/obiava/99605/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-g357fz-ace-4-52087

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/94850/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/94849/interiorni-vrati-na-top-ceni

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
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Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и пасва
идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е лесна
и не изисква особени усилия.Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището
http://obiavidnes.com/obiava/99604/blindirana-vhodna-vrata-701-b

Интернет магазин за цветя
Магазин онлайн за цветя с най-голямо разнообразие. Преоткрийте всички градински и стайни цветя в онлайн магазина.
изкусителните и на най-достъпна цена за всички населени места.
http://obiavidnes.com/obiava/99603/internet-magazin-za-cvetya

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за SAMSUNG G7106 GRAND 2 (52083)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за SAMSUNG G7106 GRAND 2 (52083)
http://obiavidnes.com/obiava/99602/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-g7106-grand-2-52083

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/99601/30-50-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/99600/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/99599/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung N915F NOTE Edge (52095)
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung N915F NOTE Edge (52095)
http://obiavidnes.com/obiava/99598/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-n915f-note-edge-52095

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за SAMSUNG NOTE 3 NEO N7505 (52077)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за SAMSUNG NOTE 3 NEO N7505 (52077)
http://obiavidnes.com/obiava/99597/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-note-3-neo-n7505-52077

GF GTX 980
GF GTX 980, 4GB, Asus GOLD20TH-GTX980-P-4GD5, PCI-E 3.0, GDDR5, 256-bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/99596/gf-gtx-980

48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48EBDELGW
48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48EBDELGW, HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/99595/48-12192cm-publichen-displey-samsung-lh48ebdelgw

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire VN7-791G (NX.MYHEX.008)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire VN7-791G (NX.MYHEX.008), четири-ядрен Intel Core i7-4720HQ 2.6/3.6GHz, FULL HD LED
Display & nVidia GeForce GTX960 4GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Windows 8.1 3.0kg
http://obiavidnes.com/obiava/99594/173-4394-cm-acer-aspire-vn7-791g-nxmyhex008

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E6540 (DELL01742)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E6540 (DELL01742), дву-ядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, FULL HD LED Display (HDMI),
8GB, 256GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7 Pro, 2.56kg
http://obiavidnes.com/obiava/99593/156-3962-cm-dell-latitude-e6540-dell01742

Дисплей за HTC Amaze/G22
Дисплей за HTC Amaze/G22, LCD with touch
http://obiavidnes.com/obiava/99592/displey-za-htc-amazeg22

Дисплей за HTC One M7
Дисплей за HTC One M7, LCD with touch
http://obiavidnes.com/obiava/99591/displey-za-htc-one-m7

Дисплей за HTC One V
Дисплей за HTC One V, LCD with touch
http://obiavidnes.com/obiava/99590/displey-za-htc-one-v

Дисплей за LG G2 D802
Дисплей за LG G2 D802, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99589/displey-za-lg-g2-d802

Дисплей за LG G3 D855
Дисплей за LG G3 D855, LCD with touch and frame, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99588/displey-za-lg-g3-d855

Дисплей за LG G3 D855
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Дисплей за LG G3 D855, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99587/displey-za-lg-g3-d855

Дисплей за LG L90 D410
Дисплей за LG L90 D410, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/99586/displey-za-lg-l90-d410

Лято във Велинград
Шестстаен апартамент във Велинград. Разполага с 4 спални, кухня и всекидневна, както и две бани. Дава се под наем
целия. Големи отстъпки за групи до 4 човека и по-продължителен престой.
http://obiavidnes.com/obiava/99585/lyato-vyv-velingrad

Дисплей за LG Nexus 4 E960
Дисплей за LG Nexus 4 E960, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99584/displey-za-lg-nexus-4-e960

Дисплей за LG Nexus 5
Дисплей за LG Nexus 5, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99583/displey-za-lg-nexus-5

Тъч-скриин за LG L90 D405
Тъч-скриин за LG L90 D405, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99582/tych-skriin-za-lg-l90-d405

Тъч-скриин за LG L90 D410
Тъч-скриин за LG L90 D410, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99581/tych-skriin-za-lg-l90-d410

Тъч-скриин за LG L90 D410
Тъч-скриин за LG L90 D410, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99580/tych-skriin-za-lg-l90-d410

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99579/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества
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Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99578/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99577/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva

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/99576/30-50-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/99575/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/99574/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/99570/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/99569/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/99568/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99565/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99564/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99563/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
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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/99562/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/99560/30-50-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/99559/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/99558/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99557/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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99556/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99555/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99554/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.

Страница 49/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.05.2015

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/99553/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99552/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Пеене - обучение - www.urocikitara.com
Курсовете по джаз от една страна усъвършенстват музикално-изпълнителските страни на обучаващите се, а от втора
определят у тях усещане за дълбочината на уникалния междунационален фолклор. Обучението са подходящи както за
начинаещи, така и за по-напреднали.
http://obiavidnes.com/obiava/99550/peene---obuchenie---wwwurocikitaracom

Китара - обучение - www.urocikitara.com
Уроците по електрическа китара са чудесни както за начинаещи, така и за напреднали ученици на възраст над шест
години. Напълно са в зависимост от индивидуалното ниво и желания на обучаващия се. Използват се съвременни
методики, с теоретична подготовка и широк спектър от практика.
http://obiavidnes.com/obiava/99549/kitara---obuchenie---wwwurocikitaracom

Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Правна Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
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заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99548/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prehvyrlyane-na-akcii-i-dyalove-ot-tyrgovski-druje

Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Правна Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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 финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99547/okazvame-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Flip Cover Tipx Airslim Collection
Flip Cover Tipx Airslim Collection, кожен, черен, оптимизиран за iPad Air
http://obiavidnes.com/obiava/99545/flip-cover-tipx-airslim-collection

Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей
Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей, поликарбонатов, оптимизиран за iPhone 5/iPhone 5S,
син-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/99544/zaden-protektor-tipx-crystal-case--zashtitno-pokritie-za-displey

Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей
Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей, поликарбонатов, оптимизиран за iPhone 5/iPhone 5S,
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червен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/99543/zaden-protektor-tipx-crystal-case--zashtitno-pokritie-za-displey

Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей
Заден протектор Tipx Crystal Case + защитно покритие за дисплей, поликарбонатов, оптимизиран за iPhone 5/iPhone 5S,
черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/99542/zaden-protektor-tipx-crystal-case--zashtitno-pokritie-za-displey

Зарядно за кола TIPX Dualco
Зарядно за кола TIPX Dualco, за смартфони и таблети, 12-24V към 2x USB, 3.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99541/zaryadno-za-kola-tipx-dualco

Регулираща се на височина маса за лаптоп (бюро на колелца)
Този дизайн на маса има за цел да даде възможност за работа при необичайни места за сядане . Също исках, да бъде на
колела, за да мога лесно да я местя когато не се използва.
След като я направих с тази цел , открих, че е много удобно да се използва с компютър, в комбинация с диван или
фотьойл.
Идеята е да се седне на дивана или фотьойла да се натрупат възлавници докато не ми стане удобно и после само
издърпвам бюрото към себе си.
Размера на плота може да варира, но стандартно е 75 см. x65 см.
масата е с 6 степени на контролиране на височината.
http://obiavidnes.com/obiava/99540/regulirashta-se-na-visochina-masa-za-laptop-byuro-na-kolelca

Зарядно за кола TIPX Dualco
Зарядно за кола TIPX Dualco, за смартфони и таблети, 12-24V към 2x USB, 3.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99539/zaryadno-za-kola-tipx-dualco

Зарядно за кола TIPX Dualco
Зарядно за кола TIPX Dualco, за смартфони и таблети, 12-24V към 2x USB, 3.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99538/zaryadno-za-kola-tipx-dualco

Зарядно за кола TIPX Dualco
Зарядно за кола TIPX Dualco, за смартфони и таблети, 12-24V към 2x USB, 3.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99537/zaryadno-za-kola-tipx-dualco

Зарядно за кола TIPX Dualco
Зарядно за кола TIPX Dualco, за смартфони и таблети, 12-24V към 2x USB, 3.4Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99536/zaryadno-za-kola-tipx-dualco

Кожен калъф за колан TIPX Belt Case
Кожен калъф за колан TIPX Belt Case, магнитна закопчалка, черен, за устройства до 5", 135x70x15mm
http://obiavidnes.com/obiava/99535/kojen-kalyf-za-kolan-tipx-belt-case

Кожен калъф за колан TIPX Belt Case
Кожен калъф за колан TIPX Belt Case, магнитна закопчалка, черен, за устройства до 5.5", 150x75x15mm
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http://obiavidnes.com/obiava/99534/kojen-kalyf-za-kolan-tipx-belt-case

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/99533/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Протектор TIPX Case
Протектор TIPX Case, поликарбонатов, водо-удароустойчив, оптимизиран за iPhone 6 Plus, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99532/protektor-tipx-case

Протектор TIPX Case
Протектор TIPX Case, поликарбонатов, водо-удароустойчив, оптимизиран за iPhone 6 Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99531/protektor-tipx-case

Детективски Услуги Бургас.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/99530/detektivski-uslugi-burgasdetektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv---cyalata-i
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Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/99529/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Търся момиче за орални ласки
Момче на 27 съм и търся палаво момиче за орална любов с финансиране от моя страна.Контакти-само по мейла megarata69@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99528/tyrsya-momiche-za-oralni-laski

Протектор TIPX Case
Протектор TIPX Case, поликарбонатов, водо-удароустойчив, оптимизиран за Samsung Galaxy Note 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99527/protektor-tipx-case

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
Правна Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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 финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
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http://obiavidnes.com/obiava/99526/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Правна Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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 финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99525/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за HTC Desire Eye, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99524/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

Всички новини за изборите в нашата държава
Всички новини за предстоящите избори в България събрани на разположение в един сайт - www.bgizbori.eu. Местни
новини и най-актуални случай от точките в България. Четете спокойно как минава кампанията на националните
партийни групи и техните представители.
http://obiavidnes.com/obiava/99523/vsichki-novini-za-izborite-v-nashata-dyrjava

Социална мрежа само за блогъри - bloggers.bg
Платформа за най-добрите български блогъри. Най-добрата мрежа за най-запалените блогъри. Преоткрийте
най-доброто онлайн място за изпращане на собствени текстове и разширяване на контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/99522/socialna-mreja-samo-za-blogyri---bloggersbg

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за HTC One 3 M9, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99521/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

Лято в Родопите
Апартамент под наем в град Велинград. Подходящ за групи и семейства до 8 човека. Намира се в квартал Лъжене на 5
минути от центъра на града. Апартаментът заема третия етаж от къща.
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http://obiavidnes.com/obiava/99520/lyato-v-rodopite

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за Samsung Galaxy A3, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99519/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

Качествени интериорни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни врати на изключително атрактивни цени. В шоурумът,
ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна складова
наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Агрес: гр.Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион Спартак)
За контакти: Тел. 0894627707 0894628218
http://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99518/kachestveni-interiorni-vrati-na-super-ceni

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
Адвокатска Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и
данъчно-правни казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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 финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99517/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора Корект-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и
данъчно-правни казуси на бизнеса.
Оказваме съдействие за Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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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 финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора Корект тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99516/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за Samsung Galaxy A5, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99515/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

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/99514/30-50-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/99513/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/99512/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Топ цени на интериорни и входни врати
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Големи отстъпки при покупка на интериорни и входни врати. Разнообразие от цветове и модели в няколко размера.
Възползвайте се сега!
София, ул. Г.С.Раковски 59, тел. 0878/500611;
София, бул. Ал. Малинов 51, тел. 0897/500611;
София, бул. Цар Борис III 111А, тел. 0899/691034
http://obiavidnes.com/obiava/99511/top-ceni--na-interiorni-i-vhodni-vrati

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за Samsung Galaxy A7, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99510/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99509/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99508/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
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http://obiavidnes.com/obiava/99507/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/99506/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/99505/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/99504/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за Samsung Galaxy E5, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99503/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

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 !
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99502/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 ... !
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99501/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
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специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99500/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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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/99499/7-klas---bel-i--matematika

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Химия и Биология!
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/99498/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/99497/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/99496/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/99495/30-50-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/99494/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/99493/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass, за Samsung Galaxy E7, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/99492/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass

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/99491/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99490/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
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99489/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99488/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

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 .
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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/99487/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Електровъдица електронна въдица Samus - 853GT
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота,
напрежение - 600в, захранване акумулатор,
12волта, 12амперчаса или акумулатор от автомобил,
защита от прегряване, за реки и малки водоеми,
НЕ УБИВА РИБАТА, А Я ЗАШЕМЕТЯВА
0896917861
ribar001@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99486/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---853gt

7.0"(17.78cm) Aoson M721S
7.0"(17.78cm) Aoson M721S, дву-ядрен Аllwinner A23 1.5GHz, 512МB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), Android, 500g
http://obiavidnes.com/obiava/99484/701778cm-aoson-m721s

7.85" (19.93 cm) ZTE S8Q
7.85" (19.93 cm) ZTE S8Q, черен, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
Android, 800g
http://obiavidnes.com/obiava/99483/785-1993-cm-zte-s8q

9.7" (24.64 cm) ZTE E9Q+
9.7" (24.64 cm) ZTE E9Q+, 3G, бял, четири-ядрен Cortex A7 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), Android,
800g
http://obiavidnes.com/obiava/99482/97-2464-cm-zte-e9q

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99481/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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 :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99480/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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!
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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/99479/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
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
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полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99478/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Всички детски песнички на едно място!!!
Последните детски филмчета и песнички вече можете да свалите напълно безплатно от нашия електронен сайт. Сайт
за забавление, специално за деца. Забавление за отрочето ви всеки ден.
http://obiavidnes.com/obiava/99477/vsichki-detski-pesnichki-na-edno-myasto

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
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

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
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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/99476/elegantni-myjki-chasovnici

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

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/99475/elegantni-damski-chasovnici

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

SEO оптимизация и aнализ на уебсайт
Оптимизацията за търсещи машини (SEO) е нещо, с което се спекулира изключително много в последните години.
Най-вероятно всеки един от вас е получавал писма, че сайтът му не е добре оптимизиран.
http://obiavidnes.com/obiava/99474/seo-optimizaciya-i-analiz-na-uebsayt

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99473/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/99472/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99471/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

Пиано - обучение - urocikitara.com
Преподават се курсове по пиано както за начинаещи, така и за напреднали. Начинът е много индивидуален, в зависимост
от потребностите, възможностите и желанията на всеки един ученик. Системата на преподаване е занимателна, с
избран различен материал, който да развие всички необходими умения при свиренето на пиано.
http://obiavidnes.com/obiava/99470/piano---obuchenie---urocikitaracom

Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99469/chastni-detektivi---24-chgarantira-100-diskretno-razsledvane

Детективска Агенция Инкогнито -издирване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/99468/detektivska-agenciya-inkognito--izdirvanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

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

Wordpress уебсайт
Професионално инсталиране на wordpress уебсайт, качване и настройка на плъгини и теми. Съдействие при закупуване на
тема или плъгин, хостинг и домейн име за вашия нов уебсайт.
http://obiavidnes.com/obiava/99467/wordpress-uebsayt

Курсове по пеене - urocikitara.com
Инфиинити е център за обучение с отлични преподаватели в столицата. Уроците по ел. китара са идеални за всички
възрасти. Методът на преподаване е занимателна, с подбран различен материал, който да разкрие необходимите умения
на всеки един ученик. Уроците по джаз усъвършенстват изпълнителските умения на учащите. Курсовете по барабани е
подходящи за начинаещи и напреднали деца.
http://obiavidnes.com/obiava/99466/kursove-po-peene---urocikitaracom

Съботен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 13.00 до 16.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв. Начало: 09.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99465/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99464/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Вечерен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се в
сряда от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 29.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99463/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 19.05.15
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99462/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

#Входни блиндирани врати на ниски цени
Специализиран магазин предлага интериорни и входни блиндирани врати с високо качество на ниски цени!Имаме голямо
разнообразие от модели и цветове налични на склад!
Заповядайте в шоурума ни на адрес:
гр.София, бул.Акад. Иван Гешов №102, повече информация на тел:0899691075
Снимки на вратите и цени можете да видите на сайта ни:http://www.vratiexpress.com/
http://obiavidnes.com/obiava/99461/vhodni-blindirani-vrati-na-niski-ceni

#Интериорни врати на ниски цени
Специализиран магазин предлага интериорни и входни блиндирани врати с високо качество на ниски цени!Имаме голямо
разнообразие от модели и цветове налични на склад!
Заповядайте в шоурума ни на адрес:
гр.София, бул.Акад. Иван Гешов №102, повече информация на тел:0899691075
Снимки на вратите и цени можете да видите на сайта ни:http://www.vratiexpress.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/99460/interiorni-vrati-na-niski-ceni

Съботен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
30.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/99459/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a2

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

#Входни и интериорни врати на ниски цени
Предлагаме разнообразие от входни блиндирани и интериорни врати налични на склад.Можете да избирате измежду
различни цветове и модели с висококачествена изработка на ниски цени!Освен това ще получите компетентно и любезно
обслужване от нашите служители.
http://obiavidnes.com/obiava/99458/vhodni-i-interiorni-vrati-na-niski-ceni

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

Банка за съхранение на стволови клетки. Изгодни цени.
Студио за красота Елос предлага разнообразие от услуги с професионална техника и специалисти от най-висoко ниво.
Студиото предлага антицелулитни процедури София, ботокс София, лазерна епилация София, мезотерапия София,
филъри София както и много други. Посетете сайта ни или елата при нас на живо за да научите повече и да опитате
услугите ни.
http://obiavidnes.com/obiava/99457/banka-za-syhranenie-na-stvolovi-kletki-izgodni-ceni

кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причиняващ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по тръбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и потиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
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2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
0877834902
http://obiavidnes.com/obiava/99456/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

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

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 .
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За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99455/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
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
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/99454/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
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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/99453/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

СЕО услуги и уеб-дизайн
Ако искате да имате красив и функционален уеб-сайт.
Ако искате да не сте невидим за търсачките и да излизате на челни позиции в резултатите от търсенето.
То не губете време и се свържете с нас за да изградим заедно един работещ и печеливш онлайн проект.
Ние предлагаме :
Уеб-дизайн
СЕО оптимизация за търсачки и социални мрежи
Маркетинг в социалните медии
Имейл маркетинг
Маркетинг на съдържанието
"Плащане на клик" кампании
http://obiavidnes.com/obiava/99452/seo-uslugi-i-ueb-dizayn

продавам техническа документация стругове фрези
продавам техническа документация стругове фрези колонни бормашини и други металообработващи
машини-0899772903-на диск или хартиен носител-доставка Еконт опция предварителен преглед-коректно
http://obiavidnes.com/obiava/99451/prodavam-tehnicheska-dokumentaciya-strugove-frezi

продавам техническа документация трактори комбайни
продавам техническа документация трактори комбайни-продавам техническа документация
комбайни-0899772903-на диск или хартиен носител-доставка Еконт опция предварителен преглед-коректно
http://obiavidnes.com/obiava/99450/prodavam-tehnicheska-dokumentaciya-traktori-kombayni
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32" (81.28 cm) Samsung 32J5100
32" (81.28 cm) Samsung 32J5100, FULL HD LED, XR 200Hz, DVB-T/C, HDMI, USB
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

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/99449/30-50-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/99448/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/99447/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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,
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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

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

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

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
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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

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

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

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.
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/
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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-
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