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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)и дисплей. Вижте клипчетата в нашия
сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/101758/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Дисплей за Samsung Mega LCD with touch
Дисплей за Samsung Mega LCD with touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101771/displey-za-samsung-mega-lcd-with-touch

Тъч-скриин за Huawei Ascend G510
Тъч-скриин за Huawei Ascend G510, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101770/tych-skriin-za-huawei-ascend-g510

Тъч-скриин за Huawei Ascend G510
Тъч-скриин за Huawei Ascend G510, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101769/tych-skriin-za-huawei-ascend-g510

Тъч-скриин за Huawei Ascend G610
Тъч-скриин за Huawei Ascend G610, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101768/tych-skriin-za-huawei-ascend-g610

Тъч-скриин за Huawei Ascend G610
Тъч-скриин за Huawei Ascend G610, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101767/tych-skriin-za-huawei-ascend-g610

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y210
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y210, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101766/tych-skriin-za-huawei-ascend-y210

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y220
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y220, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101765/tych-skriin-za-huawei-ascend-y220

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y330
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y330, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101764/tych-skriin-za-huawei-ascend-y330

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101763/tych-skriin-za-huawei-ascend-y500

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/101762/30-50-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/101761/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y500, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101760/tych-skriin-za-huawei-ascend-y500

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/101759/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101757/tych-skriin-za-huawei-ascend-y511

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y511, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101756/tych-skriin-za-huawei-ascend-y511

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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101755/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
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запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101754/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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101753/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Купуваме Фирми : ООД, ЕООД, 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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/101752/kupuvame-firmi--ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101751/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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101750/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 !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен

Страница 7/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.06.2015

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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! Един пример за
измамник , който предлага "съдействие", копира съдържанието на наши обяви и последно се представя под името на
несъществуваща "правна кантора" - PRETOR GROUP Ltd. но ако копирате тел. номер , който оставя за контакти 0892918797 - и го поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ...
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101749/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101748/tych-skriin-za-huawei-ascend-y600

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y600, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101747/tych-skriin-za-huawei-ascend-y600

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101746/tych-skriin-za-huawei-ascend-y610

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101745/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101744/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
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http://obiavidnes.com/obiava/101743/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101742/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

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/101741/30-50-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/101740/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/101739/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610
Тъч-скриин за Huawei Ascend Y610, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101738/tych-skriin-za-huawei-ascend-y610

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101737/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101736/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101735/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core 2
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core 2
http://obiavidnes.com/obiava/101734/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core-2-

Тъч-скриин за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung i8260/i8262 Galaxy Core
http://obiavidnes.com/obiava/101733/tych-skriin-za-samsung-i8260i8262-galaxy-core

TP-Link TL-R470T+
TP-Link TL-R470T+, Multi-WAN Рутер
http://obiavidnes.com/obiava/101732/tp-link-tl-r470t

Слушалки Hama HK-1104
Слушалки Hama HK-1104, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/101731/slushalki-hama-hk-1104

Слушалки Hama HK-3032
Слушалки Hama HK-3032, черни
http://obiavidnes.com/obiava/101730/slushalki-hama-hk-3032

Слушалки Hama HS-101
Слушалки Hama HS-101, микрофон, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/101729/slushalki-hama-hs-101

Слушалки Hama HS-250
Слушалки Hama HS-250, микрофон, черно/бели

Страница 13/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.06.2015

http://obiavidnes.com/obiava/101728/slushalki-hama-hs-250

Слушалки Hama HS-260
Слушалки Hama HS-260, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/101727/slushalki-hama-hs-260

Счетоводни услуги от TaxFinance.bg
Счетоводни услуги за вашия бизнес от TaxFinance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101726/schetovodni-uslugi-ot-taxfinancebg

КОМПЛЕКТ ЗА BROTHER MFC-J6920/6720 - Black/Cyan/Magenta/Yellow - P№ LC129XLVALBP
- заб.: 2400/3x1200k.
КОМПЛЕКТ ЗА BROTHER MFC-J6920/6720 - Black/Cyan/Magenta/Yellow - P№ LC129XLVALBP - заб.: 2400/3x1200k.
http://obiavidnes.com/obiava/101725/komplekt-za-brother-mfc-j69206720---blackcyanmagentayellow---p-lc129xlvalbp

Asus ZenFone 5 (A501CG-2B591)
Asus ZenFone 5 (A501CG-2B591), бял, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm) IPS екран, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz,
2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/101724/asus-zenfone-5-a501cg-2b591

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!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.
http://obiavidnes.com/obiava/101723/inkubatori-izberi-bylgarskoto

HTC Desire 820
HTC Desire 820, кафяв, 5.5" (13.97 cm), осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 1.5 GHz & четири-ядрен Cortex-A53 1.0GHz),
2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 155g
http://obiavidnes.com/obiava/101722/htc-desire-820

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/101721/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима
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
0892374714 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101720/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima
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Инкубатори - автоматични и полуавтоматични
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/101719/inkubatori---avtomatichni-i-poluavtomatichni

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/101718/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Курсове по арабски език в чужбина
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/101717/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/101716/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/101715/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
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Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/101714/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/101713/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/101712/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
„РОДИНА” - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
web: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/101711/angliyski-ezik-v-malta

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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101710/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101709/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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101708/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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101707/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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101706/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 !
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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101705/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Детективска Агенция Дискрет-Благоевград Сандански Петрич Банско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/101704/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-petrich-bansko

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Сливен Стара Загора Ямбол Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/101703/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-sliven-stara-zagora-yambol-burgas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/101702/30-50-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/101701/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/101700/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със
задължения,пред фалит или несъстоятелност.
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101699/pretor-group-ltd-kupuvame-firmi-ad-ead-ood-eood-s-aktivi-i-pasivi-sys-zadyljeni

Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД
Pretor Group Ltd. Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД с Активи и Пасиви-със задължения,пред фалит или
несъстоятелност.
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Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от финансова, юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/101698/pretor-group-ltd-kupuvame-firmi-ad-ead-ood-eood

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за LG G Pro 2
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за LG G Pro 2
http://obiavidnes.com/obiava/101697/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-lg-g-pro-2-

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Motorola Moto G
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Motorola Moto G
http://obiavidnes.com/obiava/101696/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-motorola-moto-g

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S4 i9500
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S4 i9500
http://obiavidnes.com/obiava/101695/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S5 SM-G900
http://obiavidnes.com/obiava/101694/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Дрегери - алкохолни тестери от ТехноМаг
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/101693/dregeri---alkoholni-testeri-ot-tehnomag

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S6
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Samsung Galaxy S6
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http://obiavidnes.com/obiava/101692/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-samsung-galaxy-s6-

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101691/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101690/uredi-sreshtu-kyrtica-laluger-slyapo-kuche

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега за 198,55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101689/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ био препарат за полирани повърхности от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101688/destilator-za-voda

Робот - електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки „Пачули, лавандула и ванилия”!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
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http://obiavidnes.com/obiava/101687/robot---elektronno-bide

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101686/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
Плюс подарък 10 мл Етерично масло АРЕОН по избор от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101685/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 76 лв. и спестете 20% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101684/ozonator

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за употреба мини електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване
на мека и гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за
отстраняване на мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо
движение на специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено
гладки. С покритие от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101683/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдоплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи /втулки/
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на изправно-отрезни арматурни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове
http://obiavidnes.com/obiava/101682/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/101681/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na--metalni-izdeliya

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia M2
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia M2
http://obiavidnes.com/obiava/101680/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-sony-xperia-m2-

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://kpd.run-bg.com

http://obiavidnes.com/obiava/101679/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://kpd.run-bg.com

http://obiavidnes.com/obiava/101678/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101677/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101676/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/101675/cours-de-bulgare-pour-trangers

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia T2 Ultra
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia T2 Ultra
http://obiavidnes.com/obiava/101674/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-sony-xperia-t2-ultra-

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/101673/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia T3
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia T3
http://obiavidnes.com/obiava/101672/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-sony-xperia-t3
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Давам Стоматологичен кабинет под наем в Плевен, Дружба4, обзаведен, с разрешения,
Давам Стоматологичен кабинет под наем в Плевен, Дружба4, обзаведен, с разрешения, работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/101671/davam-stomatologichen-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4-obzaveden-s-razresheniya

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia Z2
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia Z2
http://obiavidnes.com/obiava/101670/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-sony-xperia-z2

Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia Z3
Протектор от закалено стъкло TIPX Tempered Glass за Sony Xperia Z3
http://obiavidnes.com/obiava/101669/protektor-ot-zakaleno-styklo-tipx-tempered-glass-za-sony-xperia-z3

SSD 512GB
SSD 512GB, A-Data Premier Pro SP920, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/101668/ssd-512gb

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/101667/30-50-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/101666/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/101665/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/101664/chehiya-garantirana-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstv

SSD 240GB Corsair Force LS CSSD-F240GBLSB
SSD 240GB Corsair Force LS CSSD-F240GBLSB, SATA3 6Gb/s, 2.5", 7mm
http://obiavidnes.com/obiava/101663/ssd-240gb-corsair-force-ls-cssd-f240gblsb

Таблет 7" (17.78 cm) Point of View Mobii 780
Таблет 7" (17.78 cm) Point of View Mobii 780, осем-ядрен Allwinner A83T 1.8GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 2.0 & 0.3Mpix camera, Android, 275g
http://obiavidnes.com/obiava/101662/tablet-7-1778-cm-point-of-view-mobii-780

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101661/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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101660/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101659/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Таблет 9" (22.86 cm) Point of View Mobii P980
Таблет 9" (22.86 cm) Point of View Mobii P980, осем-ядрен Allwinner A83T 1.8GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 2.0 & 0.3Mpix camera, Android, 375g
http://obiavidnes.com/obiava/101658/tablet-9-2286-cm-point-of-view-mobii-p980

Фотограф за Кръщене на изгодна цена с фотоалбум и снимки - Mondeshka Photography!!
Почувствай се, фотомодел. Фотосесия за деца и възрастни на избрано от Вас място.Поръчайте за себе си или подарете
на приятел. Зарадвайте дете. Индивидуална или тематична фотосесия.Подарък тениска със снимка. Мондешка –
Професионално фотозаснемане.Предлага на изключителни цени фотозаснемане на Семейни тържества. Детски
Рождени Дни, Кръщенета, Юбилей, Ергенско и Моминско парти, Baby Shower Party. За да запазите семейните спомени за
поколенията. Подарък чаша със снимка. На конкурентна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/101657/fotograf-za-kryshtene-na-izgodna-cena-s-fotoalbum-i-snimki---mondeshka-photography

Arozzi Torretta XL
Arozzi Torretta XL, син, геймърски стол
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http://obiavidnes.com/obiava/101656/arozzi-torretta-xl

Arozzi Torretta XL
Arozzi Torretta XL, червен, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101655/arozzi-torretta-xl

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, зелен, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101654/arozzi-torretta

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, небесно син, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101653/arozzi-torretta

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, оранжев, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101652/arozzi-torretta

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, син, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101651/arozzi-torretta

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, червен, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101650/arozzi-torretta

Arozzi Torretta
Arozzi Torretta, черен, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/101649/arozzi-torretta

Philips BDP2190
Philips BDP2190, Blu-ray плейър, 3D Playback, DivX Plus HD, USB2.0 Media Link
http://obiavidnes.com/obiava/101648/philips-bdp2190

Радио Philips портативно
Радио Philips портативно, Bluetooth, FM, MP3, USB, SD слот, LED Display, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/101647/radio-philips-portativno

Радио портативно Philips OR2000B
Радио портативно Philips OR2000B, 240V AC, ретро дизайн, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101646/radio-portativno-philips-or2000b

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…
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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/101645/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Слушалки Philips SHB5500
Слушалки Philips SHB5500, безжични, Bluetooth, микрофон, USB, бели
http://obiavidnes.com/obiava/101644/slushalki-philips-shb5500

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/101643/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Слушалки Philips
Слушалки Philips, сгъваеми, подходящи за DJ-и, бели
http://obiavidnes.com/obiava/101642/slushalki-philips

Слушалки Philips
Слушалки Philips, сгъваеми, подходящи за DJ-и, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/101641/slushalki-philips

Слушалки Philips
Слушалки Philips, сгъваеми, подходящи за DJ-и, розови
http://obiavidnes.com/obiava/101640/slushalki-philips
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Слушалки Philips
Слушалки Philips, сгъваеми, подходящи за DJ-и, сини
http://obiavidnes.com/obiava/101639/slushalki-philips

Слушалки Philips
Слушалки Philips, сгъваеми, подходящи за DJ-и, червени
http://obiavidnes.com/obiava/101638/slushalki-philips

Слушалки Philips
Слушалки Philips, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/101637/slushalki-philips

Качествени интериорни и входни врат на супер цени
Предлагаме Ви богат избор от интериорни и входни врати, като не забравяме, че добрите цени и правилните оферти са
най-важното в нашия бранш. В тази връзка може да се възползвате от нашата промоция -5% от цената на всяка
интериорна или входна врата в периода до 30 юни, като представите ваучера за намаление от нашия сайт!
http://burgas.doormann.bg/ Заповядайте в Доорман Бургас! При нас са вратите, за които Вашият дом мечтае.
http://obiavidnes.com/obiava/101636/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrat-na-super-ceni

Maxtel M-AHD513B
Maxtel M-AHD513B, цветна камера, IP66, 1000TV Line, обектив 3.6mm, IR осветеност до 20m
http://obiavidnes.com/obiava/101635/maxtel-m-ahd513b

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за самостоятелна употреба мини електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката.
За придобиване на мека и гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент
за отстраняване на мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо
движение на специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено
гладки. С покритие от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101634/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки „Пачули, лавандула и ванилия”!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101633/elektronno-bide

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
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0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ био препарат за полирани повърхности от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101632/destilator-za-voda

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101631/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл.
операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна
храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в
определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/101630/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101629/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101628/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Дрегери - алкохолни тестери от ТехноМаг
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
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проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/101627/dregeri---alkoholni-testeri-ot-tehnomag

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Уреди за сребърна вода – три модела
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 60.00лв и спестете 18 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101626/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101625/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Цифров PIR датчик
Цифров PIR датчик, с вградено реле 220V/6A
http://obiavidnes.com/obiava/101624/cifrov-pir-datchik

Мини ултразвукова пералня
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/101623/mini-ultrazvukova-peralnya

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
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всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 104 лв. и спестете 35 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.
http://obiavidnes.com/obiava/101622/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

HomeMonitor HMHDE05
HomeMonitor HMHDE05, HD Cloud IP камера, HD720p, IR до 10m, Lan100, 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/101621/homemonitor-hmhde05

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/101620/razgovoren-angliyski
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Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101619/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
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Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101618/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/101617/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

ЕДНА БЕЗЧУВСТВЕНА КУЧКА В ЛЮБОВТА,КОЯТО КРИЕ САМОТА GSM: 090 363 022
ЕДНА БЕЗЧУВСТВЕНА КУЧКА В ЛЮБОВТА,КОЯТО КРИЕ САМОТА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/101616/edna-bezchuvstvena-kuchka-v-lyubovtakoyato-krie-samota--gsm-090-363-022

ПАЛАВИ РЪЧИЧКИ,ИСКАМ ДА СЪМ С ВСИЧКИ-ВЕСЕЛКА DSM 090 363 111
ПАЛАВИ РЪЧИЧКИ,ИСКАМ ДА СЪМ С ВСИЧКИ-ВЕСЕЛКА DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/101615/palavi-rychichkiiskam-da-sym-s-vsichki-veselka--dsm-090-363-111

ИСКАМ ДА ОБИЧАМ,НО НЕ ЗНАЯ КАК изпрати SMS с текст LILI до номер 191999
ИСКАМ ДА ОБИЧАМ,НО НЕ ЗНАЯ КАК изпрати SMS с текст LILI до номер 191999
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http://obiavidnes.com/obiava/101614/iskam-da-obichamno-ne-znaya-kak-izprati-sms-s-tekst-lili-do-nomer-191999

Prestigio GeoVision 7790 Navitel
Prestigio GeoVision 7790 Navitel, 7" (17.8cm) сензорен екран, 8GB Internal Memory,
http://obiavidnes.com/obiava/101613/prestigio-geovision-7790-navitel

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101612/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
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101611/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 !
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101610/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Зарядно за телефон Belkin Qi™ Wireless Charging Pad
Зарядно за телефон Belkin Qi™ Wireless Charging Pad, безжично
http://obiavidnes.com/obiava/101609/zaryadno-za-telefon-belkin-qi-wireless-charging-pad

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/101608/30-50-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/101607/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/101606/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Докинг станция/Тонколона Philips DS1600л
Докинг станция/Тонколона Philips DS1600л, оптимизирана за iPod/iPhone5, 8W (RMS)
http://obiavidnes.com/obiava/101605/doking-stanciyatonkolona-philips-ds1600l

Nikon CoolPix P530 (черен)
Nikon CoolPix P530 (черен), 16.1Mpix, 42x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display, 1080p FULL HD Video,
HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101604/nikon-coolpix-p530-cheren

Nikon CoolPix S7000 (златист) в комплект с калъф
Nikon CoolPix S7000 (златист) в комплект с калъф, 16Mpix, 20x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display,
1080p FULL HD Video, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101603/nikon-coolpix-s7000-zlatist-v-komplekt-s-kalyf

Olympus Stylus TG-3 Tough (червен) в комплект с SD карта Toshiba 8GB (Class 10)
Olympus Stylus TG-3 Tough (червен) в комплект с SD карта Toshiba 8GB (Class 10), водо/удароустойчив, 16Mpix, 4x Optical
Zoom, Wi-Fi/Eye-Fi, FlashAir функция, GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101602/olympus-stylus-tg-3-tough-cherven-v-komplekt-s-sd-karta-toshiba-8gb-class-10

Olympus Stylus TG-3 Tough (черен) в комплект с SD карта Toshiba 8GB (Class 10)
Olympus Stylus TG-3 Tough (черен) в комплект с SD карта Toshiba 8GB (Class 10), водо/удароустойчив, 16Mpix, 4x Optical
Zoom, Wi-Fi/Eye-Fi, FlashAir функция, GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101601/olympus-stylus-tg-3-tough-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-toshiba-8gb-class-10

Sony RX100 III (черен) в комплект с SD карта Sony 16GB SDHC 94MB/s
Sony RX100 III (черен) в комплект с SD карта Sony 16GB SDHC 94MB/s, 20.1Mpix, 2.9x Optical Zoom (ZEISS Vario Sonnar T*
Lens), 3.0"(7.62cm) XtraFine LCD Display, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101600/sony-rx100-iii-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-sony-16gb-sdhc-94mbs

Sony RX100 (черен) в комплект с кожен калъф и SD карта Sony 16GB HC (Class 4)
Sony RX100 (черен) в комплект с кожен калъф и SD карта Sony 16GB HC (Class 4), 20.1Mpix, 2.9x Optical Zoom,
3.0"(7.62cm) XtraFine LCD Display, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101599/sony-rx100-cheren-v-komplekt-s-kojen-kalyf-i-sd-karta-sony-16gb-hc-class-4

Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX10 (бял)
Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX10 (бял), 18.2Mpix, 10x Optical Zoom, Wi-Fi/NFC, micro USB, SDXC
слот
http://obiavidnes.com/obiava/101598/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-cyber-shot-dsc-qx10-byal

Свали излишните килограми с Гарсиния камбоджа
Garcinia Cambogia е един уникален продукт, който е известен по целия свят със своето действие за отслабване и
подобряване на общото състояние на организма.Гарциния Камбоджа е уникален продукт с който за месец ще свалите до
12 килограма без диети или тренировки.Тази билка е много популярна и редуцира теглото много бързо, видими резултати
се наблюдават още на първата седмица от приема и. Гарциния Камбоджа започва да гори мазнините веднага след първия
прием, помага на тялото ви да гори излишните мазнини и ги превръща в енергия за тялото ви, вместо да ги складира
превръща в мастни депа (мазнини)Гарциния Камбодажа / Garcinia Cambogia намалява телесните мазнини и
предотваратява формирането на нови,мазнини, като регулира и засилва мастния метаболизъ, което води до много бързо
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и видимо сваляне на проблемните зони, като паласки, корем, крака и седалищни части. Този природен продукт действа на
всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Прием: по една капсула сутрин на гладно с една чаша хладка
вода.Цената за една опаковка е 39лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на
еконт.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/101597/svali-izlishnite-kilogrami-s-garsiniya-kambodja

Как да отслабнем до 10 кг. за месец
Какво да очакваме и какво представлява LIPOZENE / ЛИПОЗЕН: Lipozene е билковия продукт с който ще отслабнете
много бързо само за месец.Липозен намаляват и потиска апетита.Засилва мастния метаболизъм.Ефективно, бързо и
трайно намалява теглото. Прочиства организма и е 100 % натурален продукт.За месец се очакват от 6 до 12 килограма
да свалите.Доказани продукти, качество и оригиналност, резултати още на първата седмица. Lipozene силна версия гори
мазнини в проблемните зони, ускоряват забавения ви метаболизъм.Доставят нужната ви енергия, намалят холестерола,
мощен антиоксидант, стимулира мозъчната дейсностОграничават процесите на стареене, нормализират нивата на
кръвната захар, превръщат мазнините в енергия, прочистват организма от токсини, ободряват, тонизират и
стимулират организма.Дават много бързи и трайни резултати.Lipozene няма Йо-Йо ефект (не се възвръщат
килограмите), действат при всеки, независимо от пола и възрастта, нормално изхождане, нямат странични ефекти.
Действат подмладяващо, изпъват кожата на лицето, възвръщат самочувствието ви.Без вредни диети, без тежки и
досадни тренировки при нас най-добри цени само на истински продукт. Гарантираме за постигнати резултати.Всеки
закупен продукт от нас е гаранция за вас. Как се приема LIPOZENE / ЛИПОЗЕН: Препоръчителен прием: По една капсула
на ден сутрин на гладно с една чаша хладка вода. може да се приема и след закуска, но 30 до 40 минути след нея.Когато
постигнете желания резултат за отслабване, може да ги спрете веднага.Могат да се приемат до 3 опаковки.След тези
три опаковки е препоръчително да си починете от 3 до 4 седмици преди нов прием.Съдържание : Glucomannan 1500 мг (
разтворими фибри извлечени от корена на коняк). Съдържа 30 броя капсули за отслабване за 30 дни е една
опаковка.Съхранявайте на сухо и тъмно място на температура под 30°C. http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/101596/kak-da-otslabnem-do-10-kg-za-mesec

Lipozen - отслабване за лятото 10 кг. за месец
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков продукт е
използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.С този продукт за отслабване LIPOZENE
вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни и то напълно натурално и безопасно.Спрете да си задавате въпроса как да
отслабна? Отговора е един и това са хапчетата за отслабване Lipozene / Липозене.Тези капсули за отслабване са номер
едно в USA и са доказали ефекта си върху всеки човек, който иска да отслабне.Тези хапчета за отслабване са произведени
в Америка за хора, които нямат време да спазват диети или да спортуват и водят застоял живот.Знаем, че
нездравословните храни с които се храним съдържат много калории и мазнини, които се отделят в нашия организъм,
като мастни депа, които с времето се уголемяват и затлъстяването става сериозно, а от там здравословното
състояние се влошава.Клинично е доказано, че с Липозен всеки ще отслабне.Създаден от напълно натурални билкови
екстракти.Този природен продукт действа на всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Цената за една
опаковка е 45лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/101595/lipozen---otslabvane-za-lyatoto-10-kg-za-mesec

Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX10 (черен)
Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX10 (черен), 18.2Mpix, 10x Optical Zoom, Wi-Fi/NFC, micro USB,
SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101594/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-cyber-shot-dsc-qx10-cheren

Kожух за външен монтаж Repotec TH-500
Kожух за външен монтаж Repotec TH-500
http://obiavidnes.com/obiava/101593/kojuh-za-vynshen-montaj-repotec-th-500

Kожух за външен монтаж Repotec TH-500/F
Kожух за външен монтаж Repotec TH-500/F
http://obiavidnes.com/obiava/101592/kojuh-za-vynshen-montaj-repotec-th-500f
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Кожух за външен монтаж Repotec TH-500HF
Кожух за външен монтаж Repotec TH-500HF
http://obiavidnes.com/obiava/101591/kojuh-za-vynshen-montaj-repotec-th-500hf

Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/101590/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/101589/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
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- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/101588/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/101587/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/101586/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Хартия Canon GP-501
Хартия Canon GP-501, Everyday Use Glossy, A4, 210 g/m2m, 100л.
http://obiavidnes.com/obiava/101585/hartiya-canon-gp-501

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
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- 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/101584/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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/101583/30-50-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/101582/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/101581/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Вземи диплома сега!
Вземи диплома сега!
Получаваш диплома за професионална квалификация по счетоводство.
Онлайн курс по счетоводство -40% от цената й. Oт 665лв. на 399лв.
Повече
информация
на
http://www.onlineobuchenie.com/obuchenie/onlajn-obuchenie/operativen-schetovoditel/profesionalna-kvalifikatziya-3-ta-stepen.htm
l
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Намалението е валиднo до 01.07.2015г.
http://obiavidnes.com/obiava/101580/vzemi-diploma-sega

КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Black P№ CE400X - IT IMAGE - Неоригинален Заб.:
11000k
КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Black P№ CE400X - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 11000k
http://obiavidnes.com/obiava/101579/kaseta-za-hp-color-lj-m551570575---black-p-ce400x---it-image---neoriginalen-z

Почивка на село - Вила Калин
Самостоятелна вила под наем на Килифарски манастир, с.Нацовци, само на 10 км от Велико Търново.Може да приема до
8 човека.Чудесно място за почивка, риболов и разходка сред природата.
http://obiavidnes.com/obiava/101578/pochivka-na-selo-----vila-kalin

КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Cyan P№ CE401A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.:
6000k
КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Cyan P№ CE401A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/101577/kaseta-za-hp-color-lj-m551570575---cyan-p-ce401a---it-image---neoriginalen-za

КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Magenta P№ CE403A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.:
6000k
КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Magenta P№ CE403A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/101576/kaseta-za-hp-color-lj-m551570575---magenta-p-ce403a---it-image---neoriginalen

КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Yellow P№ CE402A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.:
6000k
КАСЕТА ЗА HP Color LJ M551/570/575 - Yellow P№ CE402A - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/101575/kaseta-za-hp-color-lj-m551570575---yellow-p-ce402a---it-image---neoriginalen-

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 60.00лв и спестете 18 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101574/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Тройно комбиниран уред за борба с гризачи
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – съвременно средство за ефективна борба с гризачите. Използва комбинирано
въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в
борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са
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извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на
електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които преминават
кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва
и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101573/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-grizachi

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/101572/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101571/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на обща сума над 25 лв!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/101570/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 31.35 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015 г.!
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http://obiavidnes.com/obiava/101569/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Мощен генератор на озон за въздух
Мощен генератор на озон за въздух – За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в
жилищни, офисни, складови, транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди.
Приложение: в хотели, транспортни средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения,
обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за
дълго съхранение на прясна храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за
автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/101568/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 33.25 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101567/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега за 198,55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101566/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 131,75 лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юни 2015 г. !
http://obiavidnes.com/obiava/101565/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

#Експресни врати за вашия дом!
Специализиран шоурум предлага разнообразие от входни и интериорни врати налични на склад. В уютния ни магазин,
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освен разнообразие от модели и цветове, ще намерите компетентното и любезно обслужване на нашите консултанти!
Не се колебайте и заповядайте на адрес бул. Акад. Иван Гешов №102, а може първо да разгледате и обновения ни сайт
http://www.vratiexpress.com/. Очакваме Ви!
Тел: 0899691075
Мейл: info@vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/101564/ekspresni-vrati-za-vashiya-dom

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ био препарат за полирани повърхности от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101563/destilator-za-voda

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Домашен парфюм на клечки „Пачули, лавандула и ванилия”!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101562/elektronno-bide

Йонизатор, озонатор и ароматизатор
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
Плюс подарък 10 мл Етерично масло АРЕОН по избор от ТехноМаг!
Промоцията е валидна за м. юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101561/yonizator-ozonator-i-aromatizator

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878.
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Купете сега за 76 лв. и спестете 20% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.юни 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/101560/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Електрическа пила за пети
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за самостоятелна употреба мини електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката.
За придобиване на мека и гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент
за отстраняване на мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо
движение на специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено
гладки. С покритие от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/101559/elektricheska-pila-za-peti

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S3
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S3, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101558/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s3

Български език за чужденци
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 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.
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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/101557/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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 обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
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

по

http://obiavidnes.com/obiava/101556/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
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 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/101555/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
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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 по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/101554/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Интериорни и входни врати на супер цени
Разнообразни модели интериорни врати, с високо качество на страхотни цени, професионално обслужване и бързи
монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1
(срещу стадион Спартак)!
e-mail: officevarna@porta-nova.bg
За контакти: Тел. 0894627707
http://porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101553/interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Протектор CaseMate Pop за Samsung Galaxy Note 3
Протектор CaseMate Pop за Samsung Galaxy Note 3, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101552/protektor-casemate-pop-za-samsung-galaxy-note-3

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/101551/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/101550/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/101549/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/101548/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Искате качество, стил и съвършенство?
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101547/iskate-kachestvo-stil-i-syvyrshenstvo

Блиндирани врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/101546/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv

Протектор CaseMate Smooth за Sony Xperia Go
Протектор CaseMate Smooth за Sony Xperia Go, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101545/protektor-casemate-smooth-za-sony-xperia-go

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/101544/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/101543/interiorni-vrati-na-top-ceni

Мрежа против насекоми с магнити
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
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свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/101542/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
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Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/101541/masajna-kushetka-magicpro-2

Lenovo Vibe Z2 Pro
Lenovo Vibe Z2 Pro, черен, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm), четири-ядрен Krait 400 2.5 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет, 16.0 & 5.0MPix camera, Android, 179g
http://obiavidnes.com/obiava/101540/lenovo-vibe-z2-pro

Апартамент Релакс
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101539/apartament-relaks

Апартамент Релакс
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101538/apartament-relaks

Къща за гости Стамболов
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101537/kyshta-za-gosti-stambolov

Къща за гости Стамболов
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/101536/kyshta-za-gosti-stambolov

Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX100 (черен)
Безжичен обектив за смартфон Sony Cyber-Shot DSC-QX100 (черен), 20.2Mpix, 3.6x Optical Zoom (ZEISS Vario-Sonnar T*),
Wi-Fi/NFC, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/101535/bezjichen-obektiv-za-smartfon-sony-cyber-shot-dsc-qx100-cheren

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/101534/30-50-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/101533/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/101532/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SSD 120GB
SSD 120GB, Samsung 650 EVO, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101531/ssd-120gb

Професионални препарати и техника за почистване в София
В www.proficlean.eu ще намерите огромно разнообразие от препарати за почистване, техника, както възможност да
наемете фирма, която да почисти вашия дом, офис, къща или строителна площадка.
http://obiavidnes.com/obiava/101530/profesionalni-preparati-i-tehnika-za-pochistvane-v-sofiya

Антена TP-Link TL-ANT2409A
Антена TP-Link TL-ANT2409A, 9dBi
http://obiavidnes.com/obiava/101529/antena-tp-link-tl-ant2409a

TP-Link MC210CS Gigabit SingleMode Media Converter
TP-Link MC210CS Gigabit SingleMode Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/101528/tp-link-mc210cs-gigabit-singlemode-media-converter
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Canon IXUS 165 (червен)
Canon IXUS 165 (червен), 20Mpix, 8x Optical Vario Zoom, 2.7"(6.85cm) Quick-Bright LCD Display, HD Video, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101527/canon-ixus-165-cherven

Canon PowerShot SX60 HS (черен) в комплект със статив Velbon EX-MACRO и SD карта Toshiba
16GB HC Class 10
Canon PowerShot SX60 HS (черен) в комплект със статив Velbon EX-MACRO и SD карта Toshiba 16GB HC Class 10,
16.1Mpix, 65x Optical Vario Zoom, 3.0"(7.62cm) Quick-Bright LCD Display, Wi-Fi/NFC, GPS, mini HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101526/canon-powershot-sx60-hs-cheren-v-komplekt-sys-stativ-velbon-ex-macro-i-sd-karta

Canon PowerShot SX710 HS (червен)
Canon PowerShot SX710 HS (червен), 20.3Mpix, 30x Optical Vario Zoom, 3.0"(7.62cm) PureColor II G LCD Display, Wi-Fi/NFC,
GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101525/canon-powershot-sx710-hs-cherven

Nikon CoolPix L31 (лилав) в комплект с калъф
Nikon CoolPix L31 (лилав) в комплект с калъф, 16.1Mpix, 5x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 2.7"(6.85cm) LCD Display, USB,
SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101524/nikon-coolpix-l31-lilav-v-komplekt-s-kalyf

Nikon CoolPix L31 (червен) в комплект с калъф
Nikon CoolPix L31 (червен) в комплект с калъф, 16.1Mpix, 5x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 2.7"(6.85cm) LCD Display, USB,
SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101523/nikon-coolpix-l31-cherven-v-komplekt-s-kalyf

Nikon CoolPix L840 (лилав) в комплект с чанта Nikon
Nikon CoolPix L840 (лилав) в комплект с чанта Nikon, 16Mpix, 38x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display,
Wi-Fi/NFC, 1080p FULL HD Video, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101522/nikon-coolpix-l840-lilav-v-komplekt-s-chanta-nikon

Nikon CoolPix L840 (червен) в комплект с чанта Nikon
Nikon CoolPix L840 (червен) в комплект с чанта Nikon, 16Mpix, 38x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display,
Wi-Fi/NFC, 1080p FULL HD Video, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101521/nikon-coolpix-l840-cherven-v-komplekt-s-chanta-nikon

Nikon CoolPix L840 (черен) в комплект с чанта Nikon
Nikon CoolPix L840 (черен) в комплект с чанта Nikon, 16Mpix, 38x Optical Zoom (NIKKOR Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display,
Wi-Fi/NFC, 1080p FULL HD Video, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101520/nikon-coolpix-l840-cheren-v-komplekt-s-chanta-nikon

Panasonic LUMIX FZ1000 (черен) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLC12E Li-ION и
микрофон Rode Videomic GO
Panasonic LUMIX FZ1000 (черен) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLC12E Li-ION и микрофон Rode Videomic
GO, 20.1Mpix, 16x Optical Zoom (LEICA DC VARIO-ELMARIT), 3.0"(7.62cm) LCD Display, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB,
SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101519/panasonic-lumix-fz1000-cheren-v-komplekt-s-bateriya-panasonic-lumix-dmw-blc12e-l
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Panasonic LUMIX LX100 (сребрист) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLG10 Li-Ion
Battery Pack и SD карта SanDisk EXTREME PRO 32GB 633X
Panasonic LUMIX LX100 (сребрист) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLG10 Li-Ion Battery Pack и SD карта
SanDisk EXTREME PRO 32GB 633X, 12.8Mpix, 3.1x Optical Zoom (LEICA DC VARIO-SUMMILUX/11), 4K Ultra HD Video,
Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/101518/panasonic-lumix-lx100-srebrist-v-komplekt-s-bateriya-panasonic-lumix-dmw-blg10-

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
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/101517/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят GSM:0882081514 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/101516/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене, от което в рамките на
един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много добри резултати в рамките на един - два
месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото.
GSMGSM:0882081514 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/101515/trayno-obezkosmyavane

Panasonic LUMIX LX100 (черен) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLG10 Li-Ion
Battery Pack и SD карта SanDisk EXTREME PRO 32GB 633X
Panasonic LUMIX LX100 (черен) в комплект с батерия Panasonic Lumix DMW-BLG10 Li-Ion Battery Pack и SD карта
SanDisk EXTREME PRO 32GB 633X, 12.8Mpix, 3.1x Optical Zoom (LEICA DC VARIO-SUMMILUX/11), 4K Ultra HD Video,
Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/101514/panasonic-lumix-lx100-cheren-v-komplekt-s-bateriya-panasonic-lumix-dmw-blg10-li-

Panasonic LUMIX SZ10 (сребрист)
Panasonic LUMIX SZ10 (сребрист), 16Mpix, 12x Optical Zoom (24x Inteligent Zoom), 2.7"(6.85cm) LCD Display, Wi-Fi, USB,
SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101513/panasonic-lumix-sz10-srebrist

Преводачески услуги от заклети преводачи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, ул. Св. Иван Рилски 10
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/101512/prevodacheski-uslugi-ot-zakleti-prevodachi

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101511/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101510/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
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, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101509/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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/101508/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ : АД, ЕАД, ООД, ЕООД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101507/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101506/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Panasonic LUMIX TZ70 (сребрист) в комплект с SD карта Toshiba SDHC 8GB (Class 10)
Panasonic LUMIX TZ70 (сребрист) в комплект с SD карта Toshiba SDHC 8GB (Class 10), 12.1Mpix, 30x Optical Zoom (LEICA
DC VARIO Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101505/panasonic-lumix-tz70-srebrist-v-komplekt-s-sd-karta-toshiba-sdhc-8gb-class-10

Детективска агенция ”Агент 007” ще помогне за разкриването на каквато и да било изневяра!
Изневярата в брака е най-често споменаваната причина за развод. Това не е изненадващо – това е събитие, което е
изключително болезнено и трудно за преживяване и при двамата партньори в една връзка. Това е така, защото
изневярата носи със себе си редица последствия за по-нататъшното функциониране на брака и отношенията между
съпрузите. Партньорът, на когото са му изневерили се чувства наранен, бори се с изключително трудни емоции, които са
свързани с разочарование от поведението на другия. Появява се нежелание за интимна близост, разговори, дори
нараненият партньор/ка не иска да вижда съпруга, който е допуснал изневярата.
При съмнения за изневяра можете да се обърнете към частен детектив ”Агент 007”, който ще Ви съдейства
максимално и ще провери дали партньорът Ви е верен и ако не е, ще докаже евентуална изневяра и предателство от
негова/нейна страна.
Детективска агенция ”Агент 007” също така предлага и следните услуги:
- КОНТРАНАБЛЮДЕНИЕ
- НАМИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ РОДНИНИ
- ПРОБЛЕМНИ ДЕЦА
- ПАРАЛЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВСЯКО ЕДНО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО НА
ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ИЛИ ДИРЕКТНО В УЕБ САЙТА НА АГЕНЦИЯТА НИ!
http://obiavidnes.com/obiava/101504/detektivska-agenciya-agent-007-shte-pomogne-za-razkrivaneto-na-kakvato-i-da-bilo-

Топлоизолация и цялостно саниране на сгради
Предлагаме монтаж на високоефективна топлоизолационна система с различни видове завършващи мазилки,както и
цялостно саниране на сгради.
Високо качество, кратки срокове и добри цени.
Безплатен оглед на обекта!
http://obiavidnes.com/obiava/101503/toploizolaciya-i-cyalostno-sanirane-na-sgradi

Panasonic LUMIX TZ70 (черен) в комплект с SD карта Toshiba SDHC 8GB (Class 10)
Panasonic LUMIX TZ70 (черен) в комплект с SD карта Toshiba SDHC 8GB (Class 10), 12.1Mpix, 30x Optical Zoom (LEICA DC
VARIO Lens), 3.0"(7.62cm) LCD Display, Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/101502/panasonic-lumix-tz70-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-toshiba-sdhc-8gb-class-10

КАСЕТА ЗА HP LASER JET P1005/P1006/CANON LBP 3010/3018/3050/3100/3100/3108/3150 - Black
P№ CB435A/CRG-712 - IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET P1005/P1006/CANON LBP 3010/3018/3050/3100/3100/3108/3150 - Black P№ CB435A/CRG-712 IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/101501/kaseta-za-hp-laser-jet-p1005p1006canon-lbp-3010301830503100310031083150-

Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://kpd.run-bg.com

http://obiavidnes.com/obiava/101500/kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuridicheski-problemi

Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически
проблеми.
Pretor Group Ltd. Купуваме Активи на Фирми без запор,Фирми със задължения и юридически проблеми.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129.(1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.-Прехвърляне на дружествени дялове.
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Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Pretor Group Ltd.
За контакти тел.0892918797

http://kpd.run-bg.com

http://obiavidnes.com/obiava/101499/pretor-group-ltd-kupuvame-aktivi-na-firmi-bez-zaporfirmi-sys--zadyljeniya-i-yuri

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC Titan
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за HTC Titan, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101498/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-htc-titan

Продавам бебета мопс
Продавам мопс на 2 месеца,мъжки и женски, имат
необходимите ваксини за възрастта си, европейски паспорт и микрочип.Обезпаразитени са вътрешно и външно. За повече
информация се обадете 0988311042 и 0896882157
http://obiavidnes.com/obiava/101497/prodavam-bebeta-mops

Интериорни врати София
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно. Складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери
60, 70, 80, 90 / 201 см. на изключително достъпни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/101496/interiorni-vrati-sofiya

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy A5
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy A5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101495/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-a5

SSD 120GB
SSD 120GB, Intel 535 Series, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101494/ssd-120gb

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
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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/101493/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101492/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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

Страница 72/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.06.2015

http://obiavidnes.com/obiava/101491/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Отслабнете бързо и лесно с ЛИПОВОН - директно от производител
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/101490/otslabnete-byrzo-i-lesno-s-lipovon---direktno-ot-proizvoditel

SSD 180GB
SSD 180GB, Intel 535 Series, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101489/ssd-180gb

SSD 240GB
SSD 240GB, Intel 535 Series, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/101488/ssd-240gb

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/101487/30-50-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/101486/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/101485/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SSD 360GB
SSD 360GB, Intel 535 Series, SATA 6Gb/s, 2.5", 7 mm
http://obiavidnes.com/obiava/101484/ssd-360gb
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101483/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 !
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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101482/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 !

Страница 75/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.06.2015

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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101481/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Спортни потници за Вашата тренировка – Mondeshka Pictures
Онлайн магазин за ФОТО Подаръци, включващ тениски за жени, мъже и деца на конкурентна цена. Водещи Европейски
производители. Високо качество. Поръчка на мъжки тениски на най-добра цена само в MondeshkaPictures.com.
Предлагаме също така дамски и детски тениски със снимка или надпис. Директен печат върху текстил.
Термотрансферен печат. Сублимационен печат на тениски и чаши.
http://obiavidnes.com/obiava/101480/sportni-potnici-za-vashata-trenirovka--mondeshka-pictures

SSD 480GB
SSD 480GB, Intel 535 Series, SATA 6Gb/s, 2.5", 7 mm
http://obiavidnes.com/obiava/101479/ssd-480gb

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge черен
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge черен
http://obiavidnes.com/obiava/101372/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-cheren

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101370/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 розов
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 розов
http://obiavidnes.com/obiava/101360/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-rozov

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, син
http://obiavidnes.com/obiava/101359/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101358/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
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за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на
кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на джанти,сервиз за гуми,лаковна,склад за
хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за
парфюми,склад за балатум и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и
общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни
места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро.Език не е задължителен. Чехия е страна с нисък стандарт и
развита икономика. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/101478/chehiya-chrez-cheshka-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstv

Flip Wallet Krusell MALMo 2IN1 Wallet+Cover за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet Krusell MALMo 2IN1 Wallet+Cover за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101434/flip-wallet-krusell-malmo-2in1-walletcover-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6, S6 Edge, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101433/flip-wallet-krusell-malmo-za-samsung-galaxy-s6

Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6
Flip Wallet Krusell Malmo за Samsung Galaxy S6, S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101432/flip-wallet-krusell-malmo-za-samsung-galaxy-s6

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

Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6
Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101431/leather-pocket-flip-case-za-samsung-galaxy-s6

BPO услуги от ОфисАнт Аутсорсинг!!
Имате идеи, но ви е трудно да изготвите подробен и добре издържан бизнес план? Консултантска фирма ОфисАнт е
вашият виртуален асистент. BPO услуги, кол център, аутсорсинг услуги и почти всичко за вашия малък и среден бизнес.
Очакваме ви на интернет страницата за повече подробности относно предоставените ви възможности.
http://obiavidnes.com/obiava/101477/bpo-uslugi-ot-ofisant-autsorsing

Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6
Leather Pocket Flip Case за Samsung Galaxy S6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101429/leather-pocket-flip-case-za-samsung-galaxy-s6

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101428/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510, син
http://obiavidnes.com/obiava/101427/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510

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/101476/elegantni-damski-chasovnici

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510 черен
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 510 черен
http://obiavidnes.com/obiava/101426/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-510-cheren

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
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Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/101475/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslynchev-brya

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 616
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 616, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101425/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-616

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/101474/30-50-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/101473/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/101472/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/101424/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Ремонт на покриви-Бургас
.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/101471/remont-na-pokrivi-burgas

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/101470/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.
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/101469/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-всякакви мазилки,шпакловки.замазки
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-довършителни ремонти.-(алпинисти)
-топлоизолация.-(алпинисти)
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-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/101468/stroitelni-uslugi

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101423/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816
Протектор Ultra-Slim Case за HTC Desire 816, син
http://obiavidnes.com/obiava/101422/protektor-ultra-slim-case-za-htc-desire-816

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Слънчев Бряг Несебър Созопол Поморие
Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/101467/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-slynchev-bryag-nesebyr-sozopol-pomorie-pr

Пелетна горелка уникална!!!
Продавам уникална горелка за пелети,въглища и въглищен прах,дървесен чипс,талаш,лиглитни и кафяви
въглища,костилки,орехови черупки, сламени и слънчогледови пелети съсдаващи проблеми при обикновенните пелетни
горелки.селскостопанска
продукция
и
други
материали
до
35мм.Комплекта
включва-корелка,контролер,вентилатор,бункер,датчици,мотор с редуктор.Възможен оглед на монтирана такава.Имаме
налични 25,35,50,75 кВт.Монтажа е универсален,става за всички котли.Предлагаме и комплект с наш котел с 5
прага93%КПД гарантирано!Цени на едро за търговци!www.ecostart-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/101466/peletna-gorelka-unikalna

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Сливен Стара Загора Ямбол Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/101465/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-sliven-stara-zagora-yambol-burgas

Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 2 M8 Mini
Протектор Ultra-Slim Case за HTC One 2 M8 Mini, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101420/protektor-ultra-slim-case-za-htc-one-2-m8-mini

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101418/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4

Шпер диференциали BMW
Ревизиране, реновиране, ремонт и модифициране на
Шпер диференциали на БМВ.
http://obiavidnes.com/obiava/101464/shper-diferenciali-bmw

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

Страница 82/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.06.2015

http://obiavidnes.com/obiava/101463/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101462/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, един път седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
15.07.15г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/101461/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/101460/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, син
http://obiavidnes.com/obiava/101416/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4

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.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/101459/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Протектор Ultra-Slim Case за LG G4
Протектор Ultra-Slim Case за LG G4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101411/protektor-ultra-slim-case-za-lg-g4

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/101458/30-50-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/101457/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/101456/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Евтини блиндирани врати – Врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://obiavidnes.com/obiava/101455/evtini-blindirani-vrati--vrati-plovdiv

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3 Neo
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3 Neo, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/101407/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s3-neo

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101450/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101454/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101453/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
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информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101452/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101451/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101444/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101443/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
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най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101442/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101441/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101449/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ГОЛЯМ ИЗБОР ЗА РАБОТА (БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101448/chehiya-golyam-izbor-za-rabota-bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-НАЙ ДОБРИТЕ ОФЕРТИ ЗА РАБОТА
БЪЛГАРИЯ)

( БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ В

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
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благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101447/chehiya-nay-dobrite-oferti-za-rabota---bez-komision-i-posrednici-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101446/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101445/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове и зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за
месо,за опаковане на дрехи,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за сладолед,за компактдискове,за парфюмерия,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,селско
стопанство,строителство-всички професии,заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.Ще ви помогнем за намиране на
най-добрия вариант за работа.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на работа.За
информация и записване само на посочения телефон:00420770633794
http://obiavidnes.com/obiava/101440/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3/S3 Neo
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S3/S3 Neo, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/101406/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s3s3-neo

Момиче на повикване
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30 ЛЕВА НА ЧАС СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА,ФРЕНСКАТА МОЖЕ С ИЛИ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВ .АНАЛЕН СЕКС 60 ЛЕВА
ЧАС.
http://obiavidnes.com/obiava/101439/momiche-na-povikvane

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101438/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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101437/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
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101436/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Захранване 650W CHIEFTEC A-80
Захранване 650W CHIEFTEC A-80, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/101435/zahranvane-650w-chieftec-a-80

Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge син
Протектор Ultra-Slim Case за Samsung Galaxy S6 Edge син
http://obiavidnes.com/obiava/101376/protektor-ultra-slim-case-za-samsung-galaxy-s6-edge-sin

Електронна въдица.
Работно напрежение 600V, пулсации с честота 20 - 120Hz и амплитуда плюс 100V. Вграден вентилатор за принудително
охлаждане, звукова сигнализация за слаба батерия /10V/, приблизително. ИЗПРОБВАНО в работни условия,
препоръчително акумулатор поне 7Ah 12V, гарантиращ приблизително 45 минути работа на минимална мощност.
Гаранция, ръководство за експлоатация, постоянни консултации. Възможност за варианти с повишена мощност, макар
че този гарантира работа в интервал над 6 метра при нормално зареден акумулатор!
http://obiavidnes.com/obiava/101430/elektronna-vydica

Мебели по поръчка София Ботевград
Мебели по поръчка за област Враца и област София. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата
поръчка за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/101421/mebeli-po-porychka-sofiya-botevgrad

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/101419/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Оферта заеми между специално сериозни и честни
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Здравейте,
Имате нужда от кредит? Можете са отхвърлени от банки и искате заем трябва да отговарят на вашите всякакви
нужди? Каквито и да са финансово положение. Аз ви давам разпоредба моята служба (ипотечни кредити, търговски
заеми, международни заеми, лични заеми, начало заем, финансиране и образователни кредити). Свържете се с мен, ако
само ако възникне такава необходимост и да получите моята доставка на финансови услуги.
Не е сериозно да се въздържа; Свържете се с мен по пощата: clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101417/oferta-zaemi-mejdu-specialno-seriozni-i-chestni

Сериозно заем оферта надеждна 72h 2%
Здравейте,
Имате нужда от кредит? Можете са отхвърлени от банки и искате заем трябва да отговарят на вашите всякакви
нужди? Каквито и да са финансово положение. Аз ви давам разпоредба моята служба (ипотечни кредити, търговски
заеми, международни заеми, лични заеми, начало заем, финансиране и образователни кредити). Свържете се с мен, ако
само ако възникне такава необходимост и да получите моята доставка на финансови услуги.
Не е сериозно да се въздържа; Свържете се с мен по пощата: clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101415/seriozno-zaem-oferta-nadejdna-72h-2

Персонал и бърз и надежден ипотека
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 2000 € 50,000,000 при
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101414/personal-i-byrz-i-nadejden-ipoteka

Сериозно заем оферта надеждна 72h 2%
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 3000 до 4,500,000 € до
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101413/seriozno-zaem-oferta-nadejdna-72h-2

clement_richard@outlook.com
Вие сте специални, честен и добър характер. Вие нямате доход, който може да ви помогне да дойде в месечните си
плащания Аз съм човек, който отваря вратите на физически лица чрез предоставяне на заем от 3000 до 4,500,000 € до
много прости думи на всички лица, може да изплати има лихвен процент от 2% .I не носят на заем, освен това законът го
забранява. Давам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити и на достъпна срок за погасяване .j "игнорира
вашата цел и трансфери ми са предоставени от банка за сигурността на сделката. За всички искания, направени
предложения във връзка с плащания на деления и аз ще бъда вашата помощ за контакт по електронна поща:
clement_richard@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/101412/clement_richardoutlookcom

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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101410/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
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Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101409/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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/101408/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Active
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Active, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101405/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-active

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101404/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-mini-sm-g800

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900, бял
http://obiavidnes.com/obiava/101403/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Flip Wallet за Samsung Galaxy S5 SM-G900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101402/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, розов
http://obiavidnes.com/obiava/101401/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, син
http://obiavidnes.com/obiava/101400/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge

Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge
Flip Wallet за Samsung Galaxy S6 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/101399/flip-wallet-za-samsung-galaxy-s6-edge
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