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Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/102661/detektivska-agenciya-star-0885350440

GF GTX960
GF GTX960, 4GB, ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, PCI-E3.0, GDDR5, 128bit, HDMI, DVI, 3x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/102832/gf-gtx960

Батерия за телефон GP T154
Батерия за телефон GP T154, 2x 2/3AA, 2.4V, NiMH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102831/bateriya-za-telefon-gp-t154

Батерия за телефон GP T157
Батерия за телефон GP T157, 3x 2/3AA, 3.6V, Ni-MH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102830/bateriya-za-telefon-gp-t157

Батерия за телефон GP T160
Батерия за телефон GP T160, 3x AA, 3.6V, NiMH, 600mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102829/bateriya-za-telefon-gp-t160

Батерия за телефон GP T207
Батерия за телефон GP T207, 3x ААА, 3.6V, NiMH, 550mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102828/bateriya-za-telefon-gp-t207

Батерия за телефон GP T279
Батерия за телефон GP T279, 3x 1/2АА, 3.6V, NiMH, 600mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102827/bateriya-za-telefon-gp-t279

Батерия за телефон GP T314
Батерия за телефон GP T314, 3x2/3AAA, 3.6V, NiMH, 300mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102826/bateriya-za-telefon-gp-t314
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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/102901/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Батерия за телефон GP T392
Батерия за телефон GP T392, 3x АА, 3.6V, NiMH, 1500mAh, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/102825/bateriya-za-telefon-gp-t392

Зарядно у-во GP PB25GS270
Зарядно у-во GP PB25GS270, за батерии AA/AAA, 2x АА (2700 mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102824/zaryadno-u-vo-gp-pb25gs270

Зарядно у-во GP PB350GS
Зарядно у-во GP PB350GS, за батерии AA/AAA
http://obiavidnes.com/obiava/102813/zaryadno-u-vo-gp-pb350gs

Безплатна е-книга "6 тайни на красивата кожа"
Научи каква е правилната грижа за кожата, как с малко усилия да постигнеш красива кожа и как да я запазиш по-дълго.
Предоставена от The somerset company.
http://somersetbg.com/e-book
http://obiavidnes.com/obiava/102900/bezplatna-e-kniga-6-tayni-na-krasivata-koja

Натурална козметика от The somerset company
Козметика с натурални съставки, която хидратира кожата, оставя я приятно ароматизирана и я предпазва от
вредните влияния на околната среда. Избери козметиката на The somerset company, за да се радваш винаги на красива
кожа.
http://obiavidnes.com/obiava/102899/naturalna-kozmetika-ot-the-somerset-company

Натурална козметика от The somerset company
Козметика с натурални съставки, която хидратира кожата, оставя я приятно ароматизирана и я предпазва от
вредните влияния на околната среда. Избери козметиката на The somerset company, за да се радваш винаги на красива
кожа.
http://obiavidnes.com/obiava/102898/naturalna-kozmetika-ot-the-somerset-company

Зарядно у-во GP PB410GS210
Зарядно у-во GP PB410GS210, за батерии AA/AAA, 2xAA NiMH (2100mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102812/zaryadno-u-vo-gp-pb410gs210

Зарядно у-во GP PB420GS250
Зарядно у-во GP PB420GS250, за батерии AA/AAA, 4x AA (2500mAh) батерии
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http://obiavidnes.com/obiava/102810/zaryadno-u-vo-gp-pb420gs250

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА ЛЕГАЛНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ
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 европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,цех 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 възнараждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/102897/chehiya-garantirana-legalna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-che

Зарядно у-во GP PB550GS270
Зарядно у-во GP PB550GS270, за батерии AA/AAA, 4x АА (2700 mAh) батерии
http://obiavidnes.com/obiava/102809/zaryadno-u-vo-gp-pb550gs270

Asus RT-AC55U
Asus RT-AC55U, 1200Mpbs (300+867Mbps), AC Wireless Router, 5Port 1000Mbps, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102807/asus-rt-ac55u

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 40 яйца - въртене полуавтоматично Цена 145 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 40 яйца - въртене автоматично. Цена 195 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 60 яйца - въртене полуавтоматично Цена 190 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 60 яйца - въртене автоматично. Цена 270 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 80 яйца - въртене полуавтоматично Цена 250 лв.
Инкубатор (терморегулатор - аналогов) за 100 яйца - въртене полуавтоматично Цена 290 лв.
Терморегулатор - аналогов Настройка с потенциометър.
Точност - 0,2 градуса С(изпълнение с LM 723) Цена-35 лв.
Реле за време - аналогово.Настройка с потенциометър. Изключено състояние 2 часа фиксирано ( + - 10 минути) Влючено
състояние от 5 сек. до 10 мин.(Изпълнение
CD4093B, NE555) Цена - 35 лв.
Инкубатор за 40 яйца - въртене полуавтоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1 градуса)
Цена 195 лв.
Инкубатор за 40 яйца - въртене автоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) . Цена 270 лв.
Инкубатор за 60 яйца - въртене полуавтоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1 градуса)
Цена 280 лв.
Инкубатор за 60 яйца - въртене автоматично . терморегулатор с PIC контролер и дисплей
(плюс- минус 0,1 градуса) Цена 340 лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер (attiny) точност 0,1 градуса Цена - 65лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер и аналогово Реле за време управляващо моторчето за въртене на яйцата.Цена
95лв.
Цифров терморегулатор с PIC контролер (attiny) точност 0,1 градуса и Реле за време с PIC контролер управляващо
моторчето за въртене на яйцата.Цена- 120лв.
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
http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/102896/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori
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Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W755C Bravia
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W755C Bravia, Full HD Android TV, DVB-T/T2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102802/televizor-43-10922-cm-sony-kdl-43w755c-bravia

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/102895/30-50-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/102894/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/102893/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалка Plantronics Explorer 50
Слушалка Plantronics Explorer 50, Bluetooth, MultiPoint, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/102792/slushalka-plantronics-explorer-50

OKI B401dn
OKI B401dn, монохромен лазерен принтер, HD LED, 2400x600 dpi, 29стр/мин, USB, ДУПЛЕКС. NETWORK
http://obiavidnes.com/obiava/102892/oki-b401dn

OKI B401d
OKI B401d, монохромен лазерен принтер, HD LED, 2400x600 dpi, 29стр/мин, USB, ДУПЛЕКС.
http://obiavidnes.com/obiava/102891/oki-b401d

OKI B411d
OKI B411d, монохромен лазерен принтер, HD LED, 2400x600 dpi, 33стр/мин, USB, ДУПЛЕКС
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http://obiavidnes.com/obiava/102890/oki-b411d

Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MP57VQ-P
Монитор 21.5" (54.61 cm) LG 22MP57VQ-P, IPS панел, FullHD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102889/monitor-215-5461-cm-lg-22mp57vq-p

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.2/3.4GHz, IPS Retina LED Display,
16GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102888/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlq2zea

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLQ2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.2/3.4GHz, IPS Retina LED Display,
16GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102887/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlq2zea

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A_Z0RG000DM/BG)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A_Z0RG000DM/BG), четири-ядрен Intel Core i7 2.5/3.7GHz, IPS
Retina LED Display & AMD Radeon R9 M370X 2GB (Thunderbolt), 16GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102886/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlt2zea_z0rg000dmbg

Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A)
Лаптоп 15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro 15 (MJLT2ZE/A), четири-ядрен Intel Core i7 2.5/3.7GHz, IPS Retina LED Display
& AMD Radeon R9 M370X 2GB (Thunderbolt), 16GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, X Yosemite, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/102885/laptop-154-3911-cm-apple-macbook-pro-15-mjlt2zea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (D9S33AV_20604060)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 (D9S33AV_20604060), дву-ядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display
(DP), 4GB, 500GB 7200 rpm, 4x USB3.0, Free DOS, 2.32kg
http://obiavidnes.com/obiava/102884/laptop-156-3962-cm-hp-probook-650-d9s33av_20604060

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 (J8Z49EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 (J8Z49EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.80/3.8GHz, FULL HD LED
Display & Quadro K1100M 2GB (Thunderbolt), 8GB, 750GB 7200 rpm & 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.82kg
http://obiavidnes.com/obiava/102883/laptop-156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-j8z49ea

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z51EA)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) HP Zbook 15 G2 (J8Z51EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.80/3.8GHz, QHD+ HD LED
Display & Quadro K2100M 2GB (Thunderbolt), 8GB , 2x 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.82kg
http://obiavidnes.com/obiava/102882/laptop-156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-j8z51ea

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102881/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
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наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102880/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102879/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - поставете ги в
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ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102878/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - поставете ги в
ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
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Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102877/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - поставете ги в
ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
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Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102875/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка :
Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
Копирайте тел. номера , които оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - поставете ги в
ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности ...
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в
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ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102876/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

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/102874/30-50-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/102873/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/102872/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pregnyl Proviron Прегнил Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/102871/pregnyl-proviron-pregnil-proviron

Pregnyl Прегнил...Proviron Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
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Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/102870/pregnyl-pregnilproviron-proviron

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/102869/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Prestigio RoadRunner 565 GPS
Prestigio RoadRunner 565 GPS, Car Video Recorder, Super HD, 2" (5.08 cm) LCD дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD
слот
http://obiavidnes.com/obiava/102868/prestigio-roadrunner-565-gps

Prestigio RoadRunner 570
Prestigio RoadRunner 570, Car Video Recorder, Super HD, 2.7" (6.85 cm) TFT дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD слот
http://obiavidnes.com/obiava/102867/prestigio-roadrunner-570

PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102866/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102865/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
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Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102864/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
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Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102863/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

Prestigio RoadRunner 570 GPS
Prestigio RoadRunner 570 GPS, Car Video Recorder, Super HD, 2.7" (6.85 cm) TFT дисплей, 3 MP, HDMI, mini USB, micro SD
слот
http://obiavidnes.com/obiava/102862/prestigio-roadrunner-570-gps

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102861/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
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Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102860/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
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включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102859/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102858/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
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регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102857/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
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!
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на
дружеството.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102856/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

Таблет 10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A30-10N4
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Таблет 10.1" (25.65 cm) Acer Iconia A3-A30-10N4, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), 5.0 & 2.0Mpix camera, Android, 540g
http://obiavidnes.com/obiava/102855/tablet-101-2565-cm-acer-iconia-a3-a30-10n4

Gigabyte Brix (GB-BXBT-1900)
Gigabyte Brix (GB-BXBT-1900), четири-ядрен Intel Celeron J1900 2/2.41 GHz, 1x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск
(поддържа 2.5"), USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102854/gigabyte-brix-gb-bxbt-1900

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, оборудван, с разрешения ,работи от
15 години
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4, оборудван, с разрешения ,работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/102853/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4-oborudvan-s-razresheniya-

Търся надомна работа
На 55 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.Телефон 0888373880
http://obiavidnes.com/obiava/102852/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 55 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 7 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 550 лева заплата НЕТО на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа дежурство - 72
почива.Искам,ако има възможност,да давам и допълнителни дежурства - един ден да почивам в седмица,ми е
достатъчно.Телефон 0888373880
http://obiavidnes.com/obiava/102851/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Агенция за недвижими имоти Фокс Истейтс България
Агенция за недвижими имоти Фокс Истейтс България има широк обхват в сферата на брокерските услуги на недвижими
имоти.
Агенцията предлага богат избор на апартаменти в Пловдив, недвижими имоти в България и чужбина, както и
ваканционни имоти на атрактивни цени.
Услугите на Бизнес Брокерска Група Фокс Истейтс България покриват цялостния аспект от операции в областта на
проектирането, строителството, цялостно обслужване и реализация на инвестиционни проекти.
http://obiavidnes.com/obiava/102850/agenciya-za-nedvijimi-imoti-foks-isteyts-bylgariya

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
В Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на една ученичка,студентка или
жена до 45 години непушачка.Телефон 0888373880 НЕ ЖЕЛАЯ ДА МЕ БЕЗПОКОЯТ ПОСРЕДНИЦИ И АГЕНЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/102849/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
В Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на една ученичка,студентка или
жена до 45 години непушачка.Телефон 0888373880 НЕ ЖЕЛАЯ ДА МЕ БЕЗПОКОЯТ ПОСРЕДНИЦИ И АГЕНЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/102848/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
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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/101965/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Искам да се запозная с жена от 43 до 50 години
На 55 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.===nazareth1969@abv.bg===
http://obiavidnes.com/obiava/102847/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-43-do-50-godini

Gigabyte Brix (GB-BXi3-4010)
Gigabyte Brix (GB-BXi3-4010), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, 2 x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск (1x
mSATA), 2x USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102846/gigabyte-brix-gb-bxi3-4010

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/101129/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/101128/interiorni-vrati-na-top-ceni

Gigabyte Brix (GB-BXi3H-4010)
Gigabyte Brix (GB-BXi3H-4010), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, 2 x SO-DIMM DDR3L слот, без твърд диск
(поддържа 2.5"), 2x USB3.0, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/102845/gigabyte-brix-gb-bxi3h-4010

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ : АД, ЕАД, ООД, ЕООД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
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1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102844/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102843/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102842/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102841/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

1TB WD MyPassport Ultra (син)
1TB WD MyPassport Ultra (син), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102840/1tb-wd-mypassport-ultra-sin

СУПЕР ЗРАВО ЛЕПИЛО
СУПЕР ЗРАВО ЛЕПИЛО
Activator 7500 Dr.MET е
едино перфектно двукомпонентно лепило базирано на нанотехнология,супер
твърдо .Състои се от спрей и гел,след като се нанесе гела и се пъсне със
спрея моментално се втвъдява ,лепи почти всичко -пластмаса метал стъкло
и др .Лепи всички пластмаси на автомобили,кафемашини,хладилници,перални
и др.След разпечатване да се съхранява на студено до 10 -15
градуса.Изпращам с еконт с 20 процента по евтина доставка .
Globul 0893974674.
Vivacom 0879466606 , Mtel 0889278039
http://obiavidnes.com/obiava/102839/super-zravo-lepilo

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735,фини шпакловки-4лв.
гипсова шпакловка-4лв.
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латекс-2лв.
обръщане покрай pvc дограма и врат с поставияне на лайсни или измазване-6лв.
топлоизолация.
минерални мазилки.
замазки.
зидария.
и др. довършителни деиности възможно и договаряне на цените. започване веднага,А КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА
МОМЕНТА.
http://obiavidnes.com/obiava/102838/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

1TB WD MyPassport Ultra (черен)
1TB WD MyPassport Ultra (черен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/102837/1tb-wd-mypassport-ultra-cheren

ASUS B85-PLUS/USB 3.1
ASUS B85-PLUS/USB 3.1, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI)(CFX), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102836/asus-b85-plususb-31

ASUS TROOPER B85
ASUS TROOPER B85, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI)(CFX), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102835/asus-trooper-b85

Asus X99-A/USB 3.1
Asus X99-A/USB 3.1, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CFX & SLI), DTS Connect, Lan1000, 8x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,5,10,
M.2 Socket, SATA Express, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102834/asus-x99-ausb-31

Asus X99-PRO/USB 3.1
Asus X99-PRO/USB 3.1, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CFX & SLI), SB7.1, DTS Connect, Wi-Fi 802.11ac, 8x SATA 6Gb/s,
RAID 0,1,5,10, M.2 Socket, SATA Express, 2x USB3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102833/asus-x99-prousb-31

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/102823/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

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
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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.
Плюс подарък Паста за зъби DrSilver !
Промоцията е валидна за м. юли 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/102822/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Домашен дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/102821/domashen-destilator-za-voda

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102820/ozonator-za-hladilnik

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.
http://obiavidnes.com/obiava/102819/elektronno-bide---robotizirana-sedalka-za-toaletna

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.
Плюс подарък Паста за зъби DrSilver !
Промоцията е валидна за м. юли 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/102818/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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/102817/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/102816/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Уред против респираторни алергии
Уред против респираторни алергии За превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване
симптомите на сенна хрема и други респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински
косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран, компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате.
Фототерапията включва излъчване на червена нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от
3 пъти на ден. Постепенно чувствителността на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три
степени на интензивност, чрез които можете да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска,
Средна и Висока интензивност. Няма никакви странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава
лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102815/ured-protiv-respiratorni-alergii

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/102814/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Дипломни работи туризъм, курсови работи туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/97187/diplomni-raboti-turizym-kursovi-raboti-turizym

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102811/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Вече можеш да отслабнеш лесно с Липовон!
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/102808/veche-mojesh-da-otslabnesh-lesno-s-lipovon

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/102806/30-50-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/102805/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/102804/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ББР изкупува забавени и неизплатени вземания на строителни фирми от общините
Българска банка за развитие помага на строителни фирми, които имат затлачени вземания от общини. Банката
стартира програма за изкупуване на такива вземания по сключени договори, като условието е договорите да са изпълнени
в пълен обем и да са признати от съответната община.
http://obiavidnes.com/obiava/102803/bbr-izkupuva-zabaveni-i-neizplateni-vzemaniya-na-stroitelni-firmi-ot-obshtinite

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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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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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102801/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
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102800/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102799/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

РАБОТА В КИПЪР
РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: ОХРАНА, ADVERTISING SALES MANAGER, СПА ТЕРАПЕВТ, ГРИЛ ГОТВАЧИ/КИ,
РЕЦЕПЦИОНИСТИ,АНИМАТОРИ ,ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРКИ, СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, MEDIA BUYER
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• Кипър
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg

ни,

или

на

Facebook

страницата

ни.

http://obiavidnes.com/obiava/102798/rabota-v-kipyr

РАБОТА В КИПЪР
РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: ОХРАНА, ADVERTISING SALES MANAGER, СПА ТЕРАПЕВТ, ГРИЛ ГОТВАЧИ/КИ,
РЕЦЕПЦИОНИСТИ,АНИМАТОРИ ,ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРКИ, СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, MEDIA BUYER
• Кипър
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
ни,
или
на
Facebook
страницата
ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102797/rabota-v-kipyr

РАБОТА В ГЪРЦИЯ
РАБОТА В ГЪРЦИЯ / ПОЗИЦИЯ: СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, РЕЦЕПЦИОНИСТИ, ПОМОЩНИК-ГОТВАЧИ ,
КАМЕРИЕРКИ, ГОТВАЧИ
• Гърция
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
ни,
или
на
Facebook
страницата
ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: greece@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102796/rabota-v-gyrciya

РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ГОТВАЧИ/КИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, СЕРВИТЬОРИ/КИ,
БАРМАНИ/КИ, АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
• Великобритания
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
ни,
или
на
Facebook
страницата
ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102795/rabota-vyv-velikobritaniya

JOB IN MALTA
JOB IN MALTA/ POSITION: SOLUTIONS ARCHITECT, SENIOR QA ENGINEER , SENIOR JAVA DEVELOPER, SENIOR
APPLICATION DEVELOPERS, DATABASE SYSTEM ENGINEER, CRM ENGINEER, TECHNICIAN, SENIOR WEB
DEVELOPER, .NET FRONTEND WEB DEVELOPER, ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НА АВТОВОЗ (С КАТЕГОРИИ С+Е)
• Малта
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
ни,
или
на
Facebook
страницата
ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
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Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102794/job-in-malta

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ШЛОСЕР , ПЕКАР/КА , ГОТВАЧ/КА ,
СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ , СЕРВИТЬОРИ / КИ , РАБОТНИЦИ ЗА ПАКЕТАЖ , ВОДАЧИ НА МОТОКАР ,ОПЕРАТОР НА
МАШИНИ
• Германия
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Целогодишна оферта
Свържете
с
нас
чрез
телефоните
ни,
или
на
Facebook
страницата
ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102793/rabota-v-germaniya

#Качествени врати на достъпни цени!
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
В обновения ни магазин на бул.Акад. Иван Гешов №102 ще намерите вратите за Вашия дом! Предлагаме качествени
входни блиндирани и интериорни врати на възможно най-ниски цени! Всички модели, размери и цветове са налични на
склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано!
Адрес: бул. Акад. Иван Гешов № 102
http://obiavidnes.com/obiava/102791/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Ubiquiti PicoStationM2HP
Ubiquiti PicoStationM2HP, Access Point, 300Mbp, 1x 2dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/102718/ubiquiti-picostationm2hp

Интериорни ХДФ врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/102790/interiorni-hdf-vrati-porta-nova-plovdiv

Ubiquiti UniFi AP-AC Outdoor
Ubiquiti UniFi AP-AC Outdoor, 2.4/5GHz, 450/1300Mbps, PoE, външен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/102717/ubiquiti-unifi-ap-ac-outdoor

Качествени блиндирани входни врати на достъпни цени
Разнообразни модели блиндирани врати на страхотни цени, качествено
обслужване и бързи монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта
Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион
Спартак)!
За контакти: 0894627707; 0894628218
http://porta-nova.bg/
Цена: 219лв
http://obiavidnes.com/obiava/102789/kachestveni-blindirani-vhodni-vrati-na-dostypni-ceni

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И
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ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ
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 европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/102788/chehiya-garantirana-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-che

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102787/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/102786/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/102785/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/102784/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/102783/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Детективско бюро - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/102782/detektivsko-byuro---0885350440

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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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/102781/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102780/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/102779/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102778/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Антена Ubiquiti AirGrid M2 HP (2G16)
Антена Ubiquiti AirGrid M2 HP (2G16), насочена, 16dBi, 2.4GHz, 28 dBm
http://obiavidnes.com/obiava/102715/antena-ubiquiti-airgrid-m2-hp-2g16

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W807C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W807C, 3D Full HD Android TV Bravia, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102714/televizor-43-10922-cm-sony-kdl-43w807c

Телевизор 49" (124.46 cm) Sony KD-49X8309C
Телевизор 49" (124.46 cm) Sony KD-49X8309C, 4K UHD LED Android TV Bravia, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/102713/televizor-49-12446-cm-sony-kd-49x8309c

Телевизор 50" (127 cm) Sony KDL-50W756C
Телевизор 50" (127 cm) Sony KDL-50W756C, Full HD Android TV Bravia, DVB-T/T2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102705/televizor-50-127-cm-sony-kdl-50w756c

Телевизор 50" (127 cm) Sony KDL-50W805C
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Телевизор 50" (127 cm) Sony KDL-50W805C, 3D Full HD Android TV Bravia, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102777/televizor-50-127-cm-sony-kdl-50w805c

Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI
съвместими смартфони (бял)
Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI съвместими смартфони (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/102701/nokia-induction-wireless-charging-pad-dt-601---pad-postavka-za-bezjichno-zarejd

Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI
съвместими смартфони (черен)
Nokia Induction Wireless Charging Pad DT-601 - пад (поставка) за безжично зареждане за QI съвместими смартфони
(черен)
http://obiavidnes.com/obiava/102694/nokia-induction-wireless-charging-pad-dt-601---pad-postavka-za-bezjichno-zarejd

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Samsung, безжично зареждане,
http://obiavidnes.com/obiava/102693/zaryadno-za-telefon

SSD 250GB
SSD 250GB, Samsung 850 EVO Starter Kit, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), MGX Controller
http://obiavidnes.com/obiava/102692/ssd-250gb

Входни врати от Борман Комерс
Входната врата е най-важната част от една къща. Фирма Борман Комерс продава турски и румънски входни врати с
качествени каси и заключвания на примамливи цени. В сайта http://vrati-ceni.com/vhodni-vrati-ceni-sofia/ може да
погледнете различните модели входни врати, които се поддържат на склад в нашите магазини.
Домът ви трябва да е защитен от крадци, а това ще е факт ако си закупите блиндирана входна врата. Блиндираните
врати са много здрави и непробиваеми. Така ще сте сигурни за вашите вещи и скъпоценности, които държите в
жилището си.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
http://obiavidnes.com/obiava/102776/vhodni-vrati-ot-borman-komers

Интериорни врати с перфектно качество от Борман
Фирма Борман Комерс предлага интериорни врати в София на изгодни цени с перфектна изработка и много високо
качество на материалите.
В сайта http://vrati-ceni.com/interiorni-vrati-ceni-sofia/ може да погледнете интериорните врати, които фирма Борман
Комерс продава. Ние предлагаме на клиентите си най-доброто, така че очаквайте от нас здрави продукти на приемливи
цени.
Гарантираме ви високо качество на вратите, които са произведени в най-големите европейски заводи.
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Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
http://obiavidnes.com/obiava/102775/interiorni-vrati-s-perfektno-kachestvo-ot-borman

32GB (4x8GB) DDR4 2133Mhz
32GB (4x8GB) DDR4 2133Mhz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102774/32gb-4x8gb-ddr4-2133mhz

Евтини пожароустойчиви врати – Борман Комерс
Фирма Борман Комерс продава качествени пожароустойчиви врати за складови помещения, магазини, жилищни и офис
сгради, котелни помещения и лаборатории.
Отличаваме се от конкурентите си с продажбата на врати с перфектна изработка на изгодна цена. Влезте в сайта
http;//borman-bg.com/pozharoustoychivi-vrati/ и вижте различните модели пожароустойчиви врати.
Всяка една от предлаганите от нас пожароустойчиви врати притежава пълна комплектовка от аксесоари, както и
сертификат за пожароустойчивост.
Ние продаваме и интериорни и входни врати на атрактивни цени.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
http://obiavidnes.com/obiava/102773/evtini-pojaroustoychivi-vrati--borman-komers

Външни входни врати на примамливи цени в София
Когато обзавеждате жилището си, трябва внимателно да подходите при избора на входна врата. За качествени врати
може да погледнете в сайта http://borman-bg.com/vanshni-vhodni-vrati/, където ще се натъкнете на здрави блиндирани
входни врати, предлагани от фирма Борман Комерс.
Ние продаваме врати от водещите европейски заводи в Турция, Полша и Румъния. Цените при нас са много изгодни, а
съотношението цена-качество е на топ ниво.
Заповядайте на място в някой от нашите магазини и разгледайте различните модели врати.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
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+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
http://obiavidnes.com/obiava/102772/vynshni-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni-v-sofiya

Вътрешни интериорни врати на изгодни цени
Вратите не само отделят едно помещение от друго, те са и съществен елемент от интериора. Затова е нужно да си
купите здрава и модерна интериорна врата от фирма Борман Комерс.
В сайта http://borman-bg.com/vatreshni-interiorni-vrati/ може да разгледате брошури с моделите врати, които предлагаме.
Всички цени на интериорните врати в брошурата, са за пълен комплект врата.
Заповядайте в някой от нашите магазини и си закупете врата, за сума, която няма да се отрази на финансовото ви
състояние.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 София 1680, кв. Белите
брези, улица Дойран 9-б Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/102771/vytreshni-interiorni-vrati-na-izgodni-ceni

Качествено обзавеждане на кухни от Борман Комерс
Фирма Борман Комерс ще направи интериора на дома ви по-красив. Обзаведете кухнята си по ваш стил или си изберете
готов проект. В сайта http://borman.biz/obzavezhdane-kuhni/ може да разгледате каталози на заводите-производители на
кухни, с които работим.
При нас може да обзаведете дома си с качествени вносни и български кухни на добри цени.
За повече информация може да посетите някой от посочените адреси.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
http://obiavidnes.com/obiava/102770/kachestveno-obzavejdane-na-kuhni-ot-borman-komers

Пожароустойчиви врати на супер цени в София
Ако искате да се сдобиете с пожароустойчива врата от висок клас, посетете магазините на Борман в София. На сайта
http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni може да видите моделите пожаройстойчиви врати, които фирмата ни
предлага на изгодни цени.
В магазините ни ще намерите различни размери противопожарни дървени врати, което позволява да се монтират на
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всякакви места.
Ние продаваме и здрави входни врати с внос от чужбина. Заповядайте при нас!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/102769/pojaroustoychivi-vrati-na-super-ceni-v-sofiya

Външни входни врати София - Борман Комерс
Фирма Борман Комерс продава в столицата много качествени външни входни врати. В
http://borman.biz/vhodni-vrati-ceni/ може да видите на какви цени се продават и да разгледате моделите врати.

сайта

Бъдете сигурни, че ако станете наш клиент, вие ще имате нова, красива и качествена врата. Нашият екип е запознат с
всичко вратите, така че може да се консултирате с тях по избраните от вас стоки.
При нас ще обзаведете дома си по най-добрия начин със здрави и надеждни врати.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/102768/vynshni-vhodni-vrati-sofiya---borman-komers

Интериорни врати от Борман Комерс
Интериорни врати с чудесно качество може да разгледате на сайта http://borman.biz/interiorni-vrati-ceni/, където ще
забележите и техните приемливи цени.
Фирма Борман Комерс има дългогодишен опит в продажбата на врати. Всички предлагани асортименти в нашия магазин
са произведени от известни в своите отрасли европейски фирми.
От нас очаквайте разнообразен избор на входни, вътрешни врати, основни и спомагателни материали с високо качество.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
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+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/102767/interiorni-vrati-ot-borman-komers

32GB (4x8GB) DDR4 2400MHz
32GB (4x8GB) DDR4 2400MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102766/32gb-4x8gb-ddr4-2400mhz

32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102765/32gb-4x8gb-ddr4-2800mhz

32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz
32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz, Kingston HyperX Predator
http://obiavidnes.com/obiava/102764/32gb-4x8gb-ddr4-3000mhz

AMD R7 360 OC Pirate Islands
AMD R7 360 OC Pirate Islands, 2GB, Gigabyte GV-R736OC-2GD (rev. 1.0), PCI-E3.0, GDDR5, 128bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102763/amd-r7-360-oc-pirate-islands

AMD R7 370 OC Pirate Islands
AMD R7 370 OC Pirate Islands, 2GB, Gigabyte GV-R737WF2OC-2GD (rev. 1.0), PCI-E3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102762/amd-r7-370-oc-pirate-islands

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735, фини шпакловки - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. . латекс бял и цветен - 2лв. . топлоизолация. обръщане покрай
пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване - 6лв. . гипсова мазилка. пръскана мазилка. минерална мазилка.
влачена мазилка. замазки. зидария. бързо, корекно, разумни цени, и гарантирано качество. майстор с дългодишна
практика в строителсвото.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/102761/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

ПИК компютър, сме вече 15г. на българския пазар!
ПИК компютър, сме вече 15г. на българския пазар!
Гарантираме Ви, че купувайки от нас, Вие купувате оригинални продукти, които в бъдеще ще бъдат обслужвани от
оторизиран сервиз и високо квалифицирани специалисти. С изминалото време и натрупания опит, в ПИК компютър
следваме няколко основни максими, които се отнасят за всеки един наш клиент:
- Оставаме с Вас и след покупката!
- Изслушваме Ви!
- Разбираме Ви!
- Участваме в избора заедно с Вас.
- Предпазваме Ви от излишни разходи.
- Работим по отвърдени стандарти и правила за качество - ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, Сертификат за
„Коректна фирма”
- ПИК компютър не Ви предлага най-евтиното решение, а оптималното съотношение качество-цена, съобразено с
конкретните Ви нужди и желания.
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Имаме дългогодишни отношения с над 20 фирми доставчици, с които ни свързва коректно партньорство, в резултат на
което сме придобили множество сертификати и отличия
Имаме офиси в
• Пловдив
• София
• Варна
• Бургас
• Първомай
• Трявна
• Мизия
• Благоевград
• Поморие
http://obiavidnes.com/obiava/102760/pik-kompyutyr-sme-veche-15g-na-bylgarskiya-pazar

Повярвайте всеки има нужда от това
Забрави за всичко,отпусни сетивата си и се наслаждавай на лечебният допир на ръцете на професионален
масажист.Един час релакс, никакви шумове ,нищо.Лежиш и усещаш как умората си отива,напрежението спада ,кръвта
ти се раздвижва и ти си целия спокойствие!За каквото и да си се ядосвал ,да си се напрягал ,вече не можеш да си
спомниш .Единствената мисъл в главата ти е да се потопиш в магията на масажа!Откъсни се за един час от задачкита
и се потопи в света на изкушението само с един масаж!Всеки ден от 10и30до19и30!0877055999
http://obiavidnes.com/obiava/102759/povyarvayte-vseki-ima-nujda-ot-tova

Къща за гости Зора
Къща "Зора" село Лешница предлага 15 места за спане /4 тройни, 1 двойна, 1 единична стая/. Гостите могат да ползват
механа с напълно оборудвана кухня, 50' телевизор, камина, безжичен Интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/102758/kyshta-za-gosti-zora

AMD R9 390 OC Pirate Islands
AMD R9 390 OC Pirate Islands, 8GB, Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102757/amd-r9-390-oc-pirate-islands

AMD R9 390X OC Pirate Islands
AMD R9 390X OC Pirate Islands, 8GB, Gigabyte GV-R939XG1 GAMING-8GD, PCI-E3.0, GDDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102756/amd-r9-390x-oc-pirate-islands

светеща боя за дърво
Светеща боя за дърво и дървени повърхности е предназначена за боядисване на шперплат или дървени плоскости от
различен вид.Сами по себе си дървените повърхности са подложени на особен риск от въздействието на
ултравиолетовите лъчи. Определено има най-различни видове разтвори и бои, които могат да помогнат. Но няма друга
боя , която би могла така, както светещата боя да има още една функция - функцията на декор. Точно светещата боя за
дърво не само го защитава от въздействието на УВ лъчите, но и преобразява дори и най-баналното изделие от
дърво.Самосветещата боя за дърво, шперплат и дървени плоскости има ефект на светене в тъмното 10-14 часа. Нанася
се с четка мече или пистолет. Разход на 1л 8-10 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/102755/sveteshta-boya-za-dyrvo

Електронен нашийник за дресура на кучет
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
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Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102754/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kuchet

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/102753/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
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Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/102752/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -275лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102751/detoksikator

GF GTX 980 Ti OC
GF GTX 980 Ti OC, 6GB, Gigabyte GV-N98TG1 GAMING-6GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102750/gf-gtx-980-ti-oc

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
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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/102749/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
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• 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/102748/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102747/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Евтини интериорни врати- Врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
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телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/102746/evtini-interiorni-vrati--vrati--plovdiv

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/102745/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

GF GTX 980 Ti
GF GTX 980 Ti, 6GB, Palit, PCI-E 3.0, GDDR5, 384bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/102744/gf-gtx-980-ti

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час 860 EUR/месец , подсигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 860 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
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Подсигурена квартира
Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR )до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/102743/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/102742/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/102741/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
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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/102740/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Estillo звукова карта
Estillo звукова карта, 7.1 външна, USB, SPDIF IN&OUT
http://obiavidnes.com/obiava/102739/estillo-zvukova-karta

Батерия (oригинална) за Nokia N9
Батерия (oригинална) за Nokia N9, Lumia 800, 1450mAh, 3.8V, 5.5Wh
http://obiavidnes.com/obiava/102619/bateriya-originalna-za-nokia-n9

Безжичен сензор Nokia Treasure Tag WS-10 mini
Безжичен сензор Nokia Treasure Tag WS-10 mini, за намиране на вещи, съвместима с Nokia смартфони, бял
http://obiavidnes.com/obiava/102610/bezjichen-senzor-nokia-treasure-tag-ws-10-mini

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/102738/30-50-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/102737/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/102736/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Слънчев Бряг Несебър Созопол Поморие
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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/102735/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-slynchev-bryag-nesebyr-sozopol-pomorie-pr

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/102734/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-sliven-stara-zagora-yambol-burgas

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102733/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102732/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
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Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102731/magnitna-titanieva-grivna

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102730/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Сенник за девно и нощно шофиране
Сенник за девно и нощно шофиране
С визьора шофирането е приятно и безопасно, независимо от климатичните условия!
Сенникът представлява акрилна приставка, която прикрепяте към сенника на колата си.
Той разсейва блясъка на слънчевите лъчи, а през нощта - светлината на различни светлинни източници.
Подобрява видимостта по време на дъжд, сняг или мъгла.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
http://obiavidnes.com/obiava/102729/sennik-za-devno-i-noshtno-shofirane

Зарядно за кола Nokia DC-20 Dual 2x microUSB
Зарядно за кола Nokia DC-20 Dual 2x microUSB, двойно, за Nokia смартфони
http://obiavidnes.com/obiava/102606/zaryadno-za-kola-nokia-dc-20-dual-2x-microusb

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
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сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102728/inkubatori-lyupilni

Слушалка Nokia BT BH-108
Слушалка Nokia BT BH-108, Bluetooth 2.0, син
http://obiavidnes.com/obiava/102602/slushalka-nokia-bt-bh-108

Gigabyte GA-X99-UD4P
Gigabyte GA-X99-UD4P, X99, LGA2011-3, DDR4, PCI-E 3.0 (CF & SLI), SB7.1, Lan1000, 10x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,5,10, M.2
PCIe, 1x SATA Express, 6x USB3.0, E-ATX
http://obiavidnes.com/obiava/102727/gigabyte-ga-x99-ud4p

Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715596)
Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715596), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, 3x USB3.0, Linux, 1.53kg
http://obiavidnes.com/obiava/102726/laptop-14-3556-cm-dell-vostro-5480-5397063715596

Читалище "Кирил и Методий"
Народно читалище “Кирил и Методий” в с. Пишурка е основано на 28.12.1927 г. Първият председател на читалищното
настоятелство е Трифон Николов. Библиотечният фонд наброява 1 500 книги и се поддържа от библиотекар...
http://obiavidnes.com/obiava/102725/chitalishte-kiril-i-metodiy

Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715602)
Лаптоп 14" (35.56 cm) Dell Vostro 5480 (5397063715602), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 830M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 3x USB3.0, Linux, 1.53kg
http://obiavidnes.com/obiava/102724/laptop-14-3556-cm-dell-vostro-5480-5397063715602

Switch ZyXEL GS1900-24
Switch ZyXEL GS1900-24, 24Port 1000Mbps, 2x SFP
http://obiavidnes.com/obiava/102723/switch-zyxel-gs1900-24

Switch ZyXEL GS1920-24HP
Switch ZyXEL GS1920-24HP, 24Port 1000Mbps, 4x RJ-45/SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/102722/switch-zyxel-gs1920-24hp

Switch ZyXEL GS2200-8
Switch ZyXEL GS2200-8, 8Port 1000Mbps, 2x SFP/RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/102721/switch-zyxel-gs2200-8

Switch ZyXEL GS2200-8HP
Switch ZyXEL GS2200-8HP, 8Port 1000Mbps, 2x SFP/RJ45, PoE+
http://obiavidnes.com/obiava/102720/switch-zyxel-gs2200-8hp

Switch ZyXEL GS2210-24HP
Switch ZyXEL GS2210-24HP, 24Port 1000Mbps, 4x SFP/RJ45, PoE
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http://obiavidnes.com/obiava/102719/switch-zyxel-gs2210-24hp

Качествени захранвания за LED ленти на ТОП цени - Евро ЛЕД
Ако посетите уеб магазинът на ЕВРО ЛЕД със сигурност ще откриете нужните за вас led ленти при това на много
добри цени! www.Euro-led.net разполага също така и с богат набор от захранване за лед осветление!
http://obiavidnes.com/obiava/102716/kachestveni-zahranvaniya-za-led-lenti-na-top-ceni---evro-led

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102712/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
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
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Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102711/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
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Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102710/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
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Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102709/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
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В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :

Страница 63/151

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.07.2015

Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com

Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
но ако копирате тел. номера , който оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - и ги
поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинският подател на такива обяви е Събко
Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102708/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма
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наложен запор на дружествени дялове - Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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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ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com

Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
но ако копирате тел. номера , който оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - и ги
поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинският подател на такива обяви е Събко
Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102707/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
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Компетентно Съдействие !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
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12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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Един пример за измамник , който предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви и
се представя под името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ "правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. или Pravna Kantora Bg.
но ако копирате тел. номера , който оставя за контакти - 0892918797 , 0878166316 , 0885498209 , 0886346230 - и ги
поставите в ГУГЪЛ ще се запознаете с още няколко самоличности ... Истинският подател на такива обяви е Събко
Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище , за когото направете справка в ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/102706/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

светеща боя за тунинг и аерография
Светеща боя за метал: самосветещата в тъмното боя за метални повърхности намира приложение в автотунинга,
айрография, оцветяване на автомобилни джанти. Ефекта на светене в тъмното е 6-8 часа. Разход 1л. за 10-12 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/102704/sveteshta-boya-za-tuning-i-aerografiya

Доставка на сръбска скара от Villa Park
Доставка на Сръбска скара от Villa Park. Поръчай най-вкусните димляни ребра, ущипци и плескавици от винаги прясно
месона на http://mandja.bg/restaurantvillapark
Не забравяй каймака, урнабеса и айвара. Чобан салатата се допълва успешно от Дроб в було и Домашна погача за двама.
Доставяме бързо и с усмивка в цяла София
http://obiavidnes.com/obiava/102703/dostavka-na-srybska-skara-ot-villa-park

Работници за сезонна работа в Чехия
РАБОТА В ЧЕХИЯ НА ПОЛЕТО
търсят се хора за сезонно бране на ягоди и краставици,безплатна квартира+храна(супа и основно) от 10-12 часов
работен ден,средно на месец 1500-1700лв.
БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
тел.0893 755 427
http://obiavidnes.com/obiava/102702/rabotnici-za-sezonna-rabota-v-chehiya

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
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усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102700/bylgarski-ezik-za-chujdenci

PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,юридически проблеми,Предстоящи
производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
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http://obiavidnes.com/obiava/102699/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,юридически проблеми,Предстоящи
производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102698/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

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
http://obiavidnes.com/obiava/102697/biznes-angliyski--pyrvo-nivo
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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/102696/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение 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 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/102695/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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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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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102691/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 ......
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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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация

Страница 75/151

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.07.2015

11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102690/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
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10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
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9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102688/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102687/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102686/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

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. 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/102685/mini-ultrazvukova-peralnya

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/102684/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – 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/102683/dregeri---alkoholni-testeri

Уред против къртици
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/102682/ured-protiv-kyrtici

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
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обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102681/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

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.
http://obiavidnes.com/obiava/102680/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

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.
http://obiavidnes.com/obiava/102679/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,юридически проблеми,Предстоящи
производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102678/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood
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PRAVNA KANTORA BG.-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения,юридически проблеми,Предстоящи
производства по несъстоятелност.
Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102677/pravna-kantora-bg-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

Слушалки Gembird MHS-001
Слушалки Gembird MHS-001, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102676/slushalki-gembird-mhs-001

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!
http://obiavidnes.com/obiava/102675/domashen-destilator-za-voda

Електронно биде - робот
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/102674/elektronno-bide---robot

Звукова четка за зъби – мини
Компактна, лека, с елегантен дизайн, удобна за носене при пътуване, осигуряваща отлично почистване на зъби, брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Работи по SONIC технология - чрез звукови вибрации с нанодиамантени керамични
пластини. Създаваните от тях високочестотни вибрации се наричат още звукочестотни, защото са близки и дори
надхвърлят честотата на звука. Елегантна и в различни цветове, тази звукова четка е предназначена основно за младите
дами, които държат да изглеждат перфектно по всяко време.С нея Вашите зъби ще са винаги чисти, защото можете
да я носите в бизнес или в дамска чанта навсякъде с Вас! Работи с една стандартна батерия АА 1,5V. Пести се време и
паста за зъби, а ползването е удоволствие. Цена 16,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102673/zvukova-chetka-za-zybi--mini

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
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Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102672/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
Отстранява плака и петна за по-бяла усмивка. Идеално почиства и избелва зъбите, масажира и заздравява венците.
Работи с презареждаема литиева батерия. Звукочестотна вибрация до 34000 удара в минута. 3 броя сменяеми глави
(избелваща / нормална / детска). 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! За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин
ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102671/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
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1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102670/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
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Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102669/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Йонизатори от ТехноМаг
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
http://obiavidnes.com/obiava/102668/yonizatori-ot-tehnomag

Почасова работа от дома
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/102667/pochasova-rabota-ot-doma

Слушалки Gembird MHS-123
Слушалки Gembird MHS-123, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102666/slushalki-gembird-mhs-123
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102665/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/102664/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Интериорна HDF врата с код 017, цвят Венге
Интериорна врата, със структура на крилото, изградена от две HDF плоскости, всяка с дебелина 6 мм, 4-сантиметрова
рамка от масивна иглолистна дървесина, HDF оребрение и 4-милиметрово, релефно, допълнително подсилено стъкло.
Покритието на вратата представлява машинно поставено, топло пренесено PVC фолио, имитиращо дървесна шарка.
В цената са включени:
http://obiavidnes.com/obiava/102663/interiorna-hdf-vrata-s-kod-017-cvyat-venge

Интериорни и входни врати на примамливи цени!
Интериорни и входни врати за Вашия дом!
Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Тел: 0894628220
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Email: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/102229/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
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Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/102662/specialni-letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Слушалки Gembird MHS-401
Слушалки Gembird MHS-401, микрофон, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/102660/slushalki-gembird-mhs-401

Слушалки Gembird MHS-U-001
Слушалки Gembird MHS-U-001, микрофон, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/102659/slushalki-gembird-mhs-u-001

Слушалки Genius HS-M04SU
Слушалки Genius HS-M04SU, микрофон, черно/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/102658/slushalki-genius-hs-m04su

Bluetooth рисийвър за мобилни устройства Harman Kardon Bluetooth BTA 10
Bluetooth рисийвър за мобилни устройства Harman Kardon Bluetooth BTA 10, Bluetooth 2.1 + EDR с A2DP
http://obiavidnes.com/obiava/102657/bluetooth-risiyvyr-za-mobilni-ustroystva-harman-kardon-bluetooth-bta-10

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, бели
http://obiavidnes.com/obiava/102656/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, кафяви
http://obiavidnes.com/obiava/102655/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки Harman Kardon Soho BT
Слушалки Harman Kardon Soho BT, Bluetooth, микрофон и управление на звука, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102654/slushalki-harman-kardon-soho-bt

Слушалки JBL Synchros Reflect-I
Слушалки JBL Synchros Reflect-I, спортни, с микрофон и управление на звука, за iPhone, iPod и iPad (черни)
http://obiavidnes.com/obiava/102653/slushalki-jbl-synchros-reflect-i

Слушалки Nokia WH-701 Stereo
Слушалки Nokia WH-701 Stereo, бели, микрофон и управление на звука, за мобилни телефони Nokia, bulk package
http://obiavidnes.com/obiava/102652/slushalki-nokia-wh-701-stereo

Уеб камера Gembird CAM69U
Уеб камера Gembird CAM69U, 1.3Mpixel, микрофон
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http://obiavidnes.com/obiava/102651/ueb-kamera-gembird-cam69u

Стойка за стъкло и кола
Стойка за стъкло и кола, Hama, универсаална
http://obiavidnes.com/obiava/102650/stoyka-za-styklo-i-kola

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KD-43X8309C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KD-43X8309C, 4K UHD LED Android TV Bravia, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/102649/televizor-43-10922-cm-sony-kd-43x8309c

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/102648/elegantni-damski-chasovnici

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W805C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony KDL-43W805C, 3D Full HD Android TV Bravia, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/102647/televizor-43-10922-cm-sony-kdl-43w805c

Hama "Selfie 90" (черен)
Hama "Selfie 90" (черен), монопод за "селфи" снимки, телескопична дръжка до 90см
http://obiavidnes.com/obiava/102646/hama-selfie-90-cheren

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama "Air Vent Swivel Mount", за смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102645/stoyka-za-kola

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama Sat Nav Holder за навигации/смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102644/stoyka-za-kola

Холдер
Холдер, Hama, за селфи снимки за смартфони/фотоапарати
http://obiavidnes.com/obiava/102643/holder

Bluetooth Handsfree за кола Jabra SP700
Bluetooth Handsfree за кола Jabra SP700, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102642/bluetooth-handsfree-za-kola-jabra-sp700

светеща боя за стъкло
www.sveteshtiboi.com
Самосветеща в тъмното боя за стъкло: Ефект на светене 6-8 часа. Нанася се върху стъклените повърхностни чрез
пръскане с пистолет. Използва се за декорация. Разход 1 л. за 10-12 кв.м.
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http://obiavidnes.com/obiava/102641/sveteshta-boya-za-styklo

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, сива, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102640/smart-grivna-jawbone-up3

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/102639/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, червена, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102638/smart-grivna-jawbone-up3

Смарт гривна Jawbone UP3
Смарт гривна Jawbone UP3, черна, Bluetooth, за следене на дневна/нощна активност на организма, водоустойчива,
съвместима с iOS и Android
http://obiavidnes.com/obiava/102637/smart-grivna-jawbone-up3

Батерия (oригинална) за Nokia C6-00
Батерия (oригинална) за Nokia C6-00, Lumia 620, 1200mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/102636/bateriya-originalna-za-nokia-c6-00

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 900
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 900, металната рамка, 1830mAh, 3.6V
http://obiavidnes.com/obiava/102635/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-900

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
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- 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/102634/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
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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/102633/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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/102632/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Йонизатор и ароматизатор за дома
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
http://obiavidnes.com/obiava/102631/yonizator-i-aromatizator-za-doma

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 .

Страница 100/151

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.07.2015

*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102630/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Електронни бидета
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.
http://obiavidnes.com/obiava/102629/elektronni-bideta

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!
http://obiavidnes.com/obiava/102628/domashen-destilator-za-voda

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102627/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

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.
http://obiavidnes.com/obiava/102626/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka
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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/102625/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102624/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Уреди срещу къртици и 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/102623/uredi-sreshtu-kyrtici-i-slyapo-kuche

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – 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
http://obiavidnes.com/obiava/102622/dregeri---alkoholni-testeri

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
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/102621/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

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
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кожа и т.н. 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/102620/mini-ultrazvukova-peralnya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102618/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Изкупува коли за рециклиране
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
тел. 02/9465436 , 02/4410524 и 0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/100860/izkupuva-koli-za-reciklirane

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

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.
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Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/102617/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
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Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102616/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/102615/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Виброколан - VIBRO TON
Виброколан - VIBRO TON Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102614/vibrokolan---vibro-ton

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
безшевни улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/102613/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Искате да имате секси корем без да се борите с фитнес оборудване и фитнес зали?
Искате да имате коремни мускули, които да накарат другите да застинат щом ви видят?
Представяме ви новия Абтроник X2 – новата фитнес система на бъдещето!
-лесен за употреба – той върши цялата работа вместо вас
-удобен за носене
-спестява време – необходими са ви само 10 минути на ден
-електро-мускулна стимулация – до седем пъти по-ефективна от нормалните упражнения
-най-малко 400 мускулни контракции в минута
-оформя, стяга и тонизира всяка част на тялото
-двуканална технология, тренираща две отделни мускулни групи едновременно
-идеален както за начинаещи, така и напреднали
-8 програми и 10 нива на интензивност
-неопренови контактни подложки
-лесно поставим управляващ микропроцесор
-голям LCD дисплей
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102612/abtronik-x2---fitnes-sistema-ot-novo-pokolenie

Изгодна почивка в Чепинската котловина
През юли месец е официалният празник на град Велинград. Тези празници продължават три седмици, като за доброто
настроение на жителите и гостите на града има фолклорна програма . Ако сте гости на града, предлагаме на вашето
внимание апартамент в централната част на града под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/102611/izgodna-pochivka-v-chepinskata-kotlovina

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/102609/30-50-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/102608/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/102607/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
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1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
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16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102605/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
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 !
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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Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
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15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102604/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 ......
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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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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102603/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, син
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http://obiavidnes.com/obiava/102496/slushalki-parrot-zik-20

Слушалки Parrot Zik 2.0
Слушалки Parrot Zik 2.0, Bluetooth/3.5mm, с микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/102493/slushalki-parrot-zik-20

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit + Multipoint
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit + Multipoint, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102492/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit--multipoint

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD, 3W спийкър, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102488/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit-neo-2-hd

Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD
Bluetooth Handsfree за кола Parrot Minikit Neo 2 HD, 3W спийкър, черен-син
http://obiavidnes.com/obiava/102486/bluetooth-handsfree-za-kola-parrot-minikit-neo-2-hd

Bluetooth Handsfree за мотор Parrot BT Motorbike Kit SK4000
Bluetooth Handsfree за мотор Parrot BT Motorbike Kit SK4000, черен
http://obiavidnes.com/obiava/102485/bluetooth-handsfree-za-motor-parrot-bt-motorbike-kit-sk4000

Таблет 7" (17.78 cm) KOBO Arc 7HD (черен)
Таблет 7" (17.78 cm) KOBO Arc 7HD (черен), четири-ядрен nVidia Tegra 3 1.7GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), microHDMI, Android 4.2.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/102484/tablet-7-1778-cm-kobo-arc-7hd-cheren

Адаптер USB micro(м) към HDMI(ж) & USB micro(ж)
Адаптер USB micro(м) към HDMI(ж) & USB micro(ж), Hama 54510
http://obiavidnes.com/obiava/102582/adapter-usb-microm-kym-hdmij--usb-microj

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), 0.75m, Hama 78490
http://obiavidnes.com/obiava/102581/kabel-usb-am-kym-usb-microm

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), 1.80m, Hama 78419
http://obiavidnes.com/obiava/102576/kabel-usb-am-kym-usb-microm

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,
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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/102601/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Кабел USB A(м) към USB micro(м)
Кабел USB A(м) към USB micro(м), Hama "Flexi-Slim"
http://obiavidnes.com/obiava/102575/kabel-usb-am-kym-usb-microm

Преходник
Преходник, 3.5mm (4pin) stereo jack (м) към 2x 3,5mm stereo jack (ж), 0.1 m
http://obiavidnes.com/obiava/102574/prehodnik

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/102600/30-50-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/102599/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/102598/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж)
Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж), позлатен. 0.75m, Hama 54557
http://obiavidnes.com/obiava/102573/udyljitelen-kabel-usb-microm-kym-usb-microj

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102597/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж)
Удължителен кабел USB micro(м) към USB micro(ж), позлатен. 1.80m, Hama 54558
http://obiavidnes.com/obiava/102571/udyljitelen-kabel-usb-microm-kym-usb-microj

SD/microSD Card Reader
SD/microSD Card Reader, Hama, USB 2.0, USB micro 2.0 OTG
http://obiavidnes.com/obiava/102570/sdmicrosd-card-reader

Стойка за кола
Стойка за кола, Hama 93792, за таблети до таблети до 10.1" (25.65 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102558/stoyka-za-kola

VIP ESCORT IN SOFIA
Здравейте приятели
Като за начало бих искала да започна с това :
Много моля ако мислите че снимките Ми са нереални даже да не си правете труда да ми званите
Снимките са мои ! Това че мога да си позволя професионална фото-сесия не ги прави чужди или крадени !
Казвам се Жанет и съм професионален ВИП ескорт .
Това значи че съм наясно какво желае един мъж и как да остане доволен от срещата си с мен.
Нямам намерение да се хваля
Ако желаете да сбъднете най съкровените си желания ми се обадете
От моя страна ще получите
100 % дискретност , хигиена , удоволствие , красива приказка .
Ваша Жанет
http://obiavidnes.com/obiava/102596/vip-escort-in-sofia

VIP Aдел! Гореща и страстна палавница
Писнало Ви е от нереални снимки
Поръчваш едно, а идва друго ?
Кажете Да на Желанията си с мен!
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Истинска и реална!
Едно истинско и взаимно удоволствие!
Поглезете тялото и душата си!
Ще Ви накарам да забравиш за сивото ежедневие!
Обадете се за нещо реално и страстно което ще остави траен спомен в съзнанието Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/102595/vip-adel-goreshta-i-strastna-palavnica

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-509W
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371-509W, дву-ядрен Intel Core i5-5257U 2.7/3.1GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB,
1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 1.50kg
http://obiavidnes.com/obiava/102557/laptop-133-3378-cm-acer-aspire-v3-371-509w

Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm), черен, Hama "Strap"
http://obiavidnes.com/obiava/102555/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-7-1778-cm

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В
ЧЕХИЯ
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 европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/102594/chehiya-legalna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya

Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 7" (17.78 cm), черен, Hama "Strap"
http://obiavidnes.com/obiava/102553/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-7-1778-cm

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
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Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102593/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
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www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102592/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/102591/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Отгледайте сами вкусни био гъби кладница
Искате ли да отгледате сами гъби у дома и то без грам химия в тях?
Само сега на топ цена - гъби Кладница в компост.
2 чувала с гъби Кладница на цена 18 лв
Предварителни записвания за бройки на посочения телефон.
За повече информация: 0883 33 88 92
Склад Стара Загора
http://gadgetstore.ovo.bg/index/gbi_kladnica/0-24
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/102590/otgledayte-sami-vkusni-bio-gybi-kladnica

Страница 119/151

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.07.2015

Калъф "Тип бележник" за таблет до 8" (20.32 cm)
Калъф "Тип бележник" за таблет до 8" (20.32 cm), черен, клавиатура, USB Micro (OTG)
http://obiavidnes.com/obiava/102546/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-do-8-2032-cm

Еротичен магазин „Sexsale”
Гр. София, жк. Младост 4, бл.482 партер
Гр. София, жк. Дружба 2, бл.226 партер
Еротични продукти на най-добрите цени!
Бърза и дискретна доставка в цялата страна!
info@sexsale.bg
www.sexsale.bg
Вибратори, дилда, секс козметика, секс стимуланти, еротично бельо, мастурбатори, пенис помпи за уголемяване, бдсм
аксесоари, пенис рингове, пенис колани и много други продукти на най-добрите цени!
http://obiavidnes.com/obiava/102589/erotichen-magazin-sexsale

Доставка на китайска храна София
Доставка на китайска храна от китайски ресторант Цан Чун Гъ - големи вкусни порции китайско с доставка в София.
Поръчай онлайн на http://mandja.bg/kitaiski
Пиле сладко-кисел сос, Ориз с три вида месо, Китайска туршия, Оризови спагети, Хрупкава Патица, Комбинирани порции
и други вкусни китайски специалитети
http://obiavidnes.com/obiava/102588/dostavka-na-kitayska-hrana-sofiya

Адаптер Hama "3-in-1"
Адаптер Hama "3-in-1", USB micro към SDHC/USB/USB micro OTG
http://obiavidnes.com/obiava/102545/adapter-hama-3-in-1

Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 10.1" (25.65 cm)
Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 10.1" (25.65 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102542/zashtitno-folio-protektor-hama-basic-za-tableti-do-101-2565-cm

Детективско бюро - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/102587/detektivsko-byuro---0885350440

Tsonev Flooring - Ламиниран паркет, декинг, ламперия, сайдинг, трислоен паркет
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С огромен брой уникални декори и луксозни колекции ламинати и паркети ще ви донесем много нови идеи за вашата
запомняща се подова настилка.
Марките производители на паркет които предлагаме KAINDL, KRONOTEX, QUICK STEP, CLASSEN, TARKETT, HDM,
BALTERIO, EGGER, ALSAPAN, BERRY ALOC, PARADOR, HARO, MY FLOOR,BARLINEK,KARELIA, EUROWOOD и
KRONOSWISS ще ви предложат перфектната комбинация от красив дизайн и изключителна устойчивост на износване.
http://obiavidnes.com/obiava/102586/tsonev-flooring---laminiran-parket-deking-lamperiya-sayding-trisloen-parket

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/102585/30-50-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/102584/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 7" (17.78 cm)
Защитно фолио (протектор) Hama "Basic. за таблети до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/102534/zashtitno-folio-protektor-hama-basic-za-tableti-do-7-1778-cm

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/102583/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Стойка за колело
Стойка за колело, Hama "Short 1", за смарфони
http://obiavidnes.com/obiava/102533/stoyka-za-kolelo

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 .
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- 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/102580/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/102579/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/102578/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
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Заплащане 80 CZK/час 860 EUR/месец , подсигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 860 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Подсигурена квартира
Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR )до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/102577/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

МИНИ ПИНЧЕР - момиченце
Продавам мини пинчер - момиченце. Малката е с поставена ваксина. Обезпаразитена е вътрешно и външно. Има
изградени хигиенни навици. Храни се самостоятелно. Цвят - кафяво с подпал. Много е игрива и забавна. Най-добрият
избор за домашен любимец!!!
http://obiavidnes.com/obiava/102572/mini-pincher---momichence

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102569/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102568/30-50-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/102567/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/102566/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
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2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/102565/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

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
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102564/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
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Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102563/magnitna-titanieva-grivna

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102562/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Искате да имате секси корем без да се борите с фитнес оборудване и фитнес зали?
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Искате да имате коремни мускули, които да накарат другите да застинат щом ви видят?
Представяме ви новия Абтроник X2 – новата фитнес система на бъдещето!
-лесен за употреба – той върши цялата работа вместо вас
-удобен за носене
-спестява време – необходими са ви само 10 минути на ден
-електро-мускулна стимулация – до седем пъти по-ефективна от нормалните упражнения
-най-малко 400 мускулни контракции в минута
-оформя, стяга и тонизира всяка част на тялото
-двуканална технология, тренираща две отделни мускулни групи едновременно
-идеален както за начинаещи, така и напреднали
-8 програми и 10 нива на интензивност
-неопренови контактни подложки
-лесно поставим управляващ микропроцесор
-голям LCD дисплей
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102561/abtronik-x2---fitnes-sistema-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102560/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!
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Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/102559/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Велинградски празнци на културата
3-ти Юли е официалният празник на Велинград. В тази връзка всяка година се провеждат културни празници – богата
фолклорна програма с гостуващи състави от страната и чужбина.Юли е идеалният момент за посещение на града.
Предгаме ви обзаведен апартамент в близост до центъра на града под наем. За по-дълги периоди и малки групи
–отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/102556/velingradski-praznci-na-kulturata

Евтини лаптопи от ПИК компютър
PIC computer предлага широка гама от лаптопи, настолни компютри, таблети, принтери, монитори, мултимедия, както
и сервиз за тяхната поддръжка. ПИК компютър Ви предлага оптималното съотношение качество-цена, съобразено с
конкретните Ви нужди и желания.
http://obiavidnes.com/obiava/102554/evtini-laptopi-ot-pik-kompyutyr

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
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12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102552/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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ИЗКУПУВАМЕ ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
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10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
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9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102549/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102548/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ОТГОВОРНОСТ , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на
фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
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Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102547/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ............................===
PRAVNA KANTORA BG.-Предлага услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Продажба Прехвърляне на фирми с финансови,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. - Прехвърляне на дружествени дялове.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от
юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102544/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-!!!
PRAVNA KANTORA BG.-Предлага услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.
Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Продажба Прехвърляне на фирми с финансови,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
Купуваме ООД ЕООД по Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. - Прехвърляне на дружествени дялове.
Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от
юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
PRAVNA KANTORA BG.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/102543/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

Страница 142/151

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.07.2015

2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
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длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
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
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102541/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
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
Управител , Собственик, Съдружник и други.
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Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
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
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102540/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 ......
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД :
1. ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
2. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
3. ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
4. 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 !
5. 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 .....
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
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В областта на търговското / фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !

ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
ЗАПАЗЕТЕ СВОЯТА АНОНИМНОСТ , НАЕМАЙКИ ЛИЦЕ , КОЕТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФИКТИВНО ДЛЪЖНОСТИ , като :
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Управител , Собственик, Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда !
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
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102539/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102538/30-50-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/102537/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/102536/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Почистване на Домове в София - Доминел.
Нима имате нужда от цялостно почистване на домове ? Заповядайте в нашият сайт www.Dominel.bg и се запознайте с
това което ние можем да ви предложим! Страхотни цени за почистващи услуги в района на град София и околностите!
http://obiavidnes.com/obiava/102535/pochistvane-na-domove-v-sofiya---dominel

Parrot Skycontroller
Parrot Skycontroller, система за управление на Bebop Drone (до 2 км), Wi-Fi, съвместима с iOS/Android (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/102532/parrot-skycontroller

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-без почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/102531/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.009)
Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.009), четири-ядрен Intel Celeron N3150 1.6/2.08GHz, сензорен
мулти-тъч HD Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/102530/laptop-116-2946-cm-acer-aspire-r3-131t-nxg0yex009

Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.010)
Лаптоп 11.6" (29.46 cm) Acer Aspire R3-131T (NX.G0YEX.010), четири-ядрен Intel Pentium N3700 1.6/2.4GHz, сензорен
мулти-тъч HD Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58kg
http://obiavidnes.com/obiava/102529/laptop-116-2946-cm-acer-aspire-r3-131t-nxg0yex010

Паметник на Папа Йоан Павел II
Паметникът на папа Йоан Павел II в град Белене е открит на 15 Ноември 2014. Градът е родното място на
католическия свещеник Евгений Босилков – един от четиримата български мъченици...
http://obiavidnes.com/obiava/102528/pametnik-na-papa-yoan-pavel-ii

Войнишки паметник Мокреш
В село Мокреш е построен войнишки паметник, в чест на загиналите войници от региона по време на Първата Световна
Война.
http://obiavidnes.com/obiava/102527/voynishki-pametnik-mokresh

Църква Свето Възнесение Господне, Пчелник
Църквата "Свето Възнесение Господне" в село Пчелник е построена в периода 1923 - 1929г. със средства и добреоволен
труд на местните жители.
http://obiavidnes.com/obiava/102526/cyrkva-sveto-vyznesenie-gospodne-pchelnik
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Зоологическа градина
Първият зоопарк в Стара Загора е създаден през 1957 година. До 1960 година в него вече има над 40 животни. В началото
на 70-те години започва изграждането на сегашния зоопарк. Той се намира на територията на парк "Аязмото" и
обхваща площ от 70 декара.
http://obiavidnes.com/obiava/102525/zoologicheska-gradina

Статуя "Влюбените дракони"
Статуята "Влюбените дракони" се намира в Морската градина на Варна, до плувен комплекс "Приморски" Пластиката е
открита октомври 2010-та година и от самото си начало предизвиква различни реакции и множество спорове...
http://obiavidnes.com/obiava/102524/statuya-vlyubenite-drakoni

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10C
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10C, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/102523/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-b-10c

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10F
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-B-10F, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/102522/laptop-133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-b-10f

Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-10P
Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-10P, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/102521/laptop-14-3556-cm-toshiba-tecra-z40-b-10p

Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-110
Лаптоп 14" (35.56 cm) Toshiba Tecra Z40-B-110, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, HD+ LED Display
(HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/102520/laptop-14-3556-cm-toshiba-tecra-z40-b-110

Качване на бяла техника, пиано, каса, сейф, роял, камина и др.
Преместване на Вашето жилище, офис, складови помещения, магазин, тежки и/или извънгабаритни товари и други.
Демонтаж - монтаж на Вашите мебели и опаковане. Товаро - разтоварна дейност и транспорт до посочена от Вас
точка. Преместване на Вашето пиано, роял, каса / сейф, техническо оборудване, специализирана апаратура и други.
Почистване на тавани, мазета, складове и търговски обекти. Изхвърляне на ненужни мебели и техника. Качване на
новата Ви бяла техника, камина, котле. Транспорт до 10+ тона. 0898 420346 , 0886 748151 ."Хамали Грийн" ЕООД.
http://hamalistudenti.com
http://obiavidnes.com/obiava/102519/kachvane-na-byala-tehnika-piano-kasa-seyf-royal-kamina-i-dr

Преместване на дома и офиса от "Хамали Грийн" ЕООД
Преместване на Вашето жилище, офис, складови помещения, магазин, тежки и/или извънгабаритни товари и други.
Демонтаж - монтаж на Вашите мебели и опаковане. Товаро - разтоварна дейност и транспорт до посочена от Вас
точка. Преместване на Вашето пиано, роял, каса / сейф, техническо оборудване, специализирана апаратура и други.
Почистване на тавани, мазета, складове и търговски обекти. Изхвърляне на ненужни мебели и техника. Качване на
новата Ви бяла техника, камина, котле. Транспорт до 10+ тона. 0898 420346 , 0886 748151 ."Хамали Грийн" ЕООД.
http://hamalistudenti.com
http://obiavidnes.com/obiava/102518/premestvane-na-doma-i-ofisa-ot-hamali-griyn-eood
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Преместване и качване на офис техника и оборудване от Хамали Студенти София.
Преместване на Вашето жилище, офис, складови помещения, магазин, тежки и/или извънгабаритни товари и други.
Демонтаж - монтаж на Вашите мебели и опаковане. Товаро - разтоварна дейност и транспорт до посочена от Вас
точка. Преместване на Вашето пиано, роял, каса / сейф, техническо оборудване, специализирана апаратура и други.
Почистване на тавани, мазета, складове и търговски обекти. Изхвърляне на ненужни мебели и техника. Качване на
новата Ви бяла техника, камина, котле. Транспорт до 10+ тона. 0898 420346 , 0886 748151 ."Хамали Грийн" ЕООД.
http://hamalistudenti.com
http://obiavidnes.com/obiava/102517/premestvane-i-kachvane-na-ofis-tehnika-i-oborudvane-ot-hamali-studenti-sofiya
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