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Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15C
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-C-15C, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED
Display & nVidia GeForce 930M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103300/laptop-156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-c-15c

Home button metal bracket replacement parts за Apple iPhone 5S
Home button metal bracket replacement parts за Apple iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/103299/home-button-metal-bracket-replacement-parts-za-apple-iphone-5s-

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/103298/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/103297/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
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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/103296/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.
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/103295/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

Home бутон flex cable за Apple iPhone 6
Home бутон flex cable за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/103294/home-buton-flex-cable-za-apple-iphone-6

Home бутон flex cable за Apple iPhone 6
Home бутон flex cable за Apple iPhone 6, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103293/home-buton-flex-cable-za-apple-iphone-6

Home бутон flex cable за Apple iPhone 6
Home бутон flex cable за Apple iPhone 6, златист
http://obiavidnes.com/obiava/103292/home-buton-flex-cable-za-apple-iphone-6

Home бутон flex cable за Apple iPhone 6
Home бутон flex cable за Apple iPhone 6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103291/home-buton-flex-cable-za-apple-iphone-6
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Home бутон flex cable за iPhone 5S
Home бутон flex cable за iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/103290/home-buton-flex-cable-za-iphone-5s

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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 научите 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/103289/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Home бутон уплътнения за Apple iPhone 6
Home бутон уплътнения за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/103288/home-buton-uplytneniya-za-apple-iphone-6

Юли в Родопите
Сезонът на отпуските започна. Намерете спокойствие и прохлада във Велинград, Родопите. На ваше разположение е
отлично обзаведен апартамент – подходящ за семейства , групи 4-8 човека. За по – дълги престои големи отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/103287/yuli-v-rodopite

Power
Power, volume, mute бутони + card tray за Apple iPhone 5S, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103286/power-volume-mute-butoni--card-tray-za-apple-iphone-5s-byal

Power
Power, volume & mute бутони за Apple iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/103285/power-volume--mute-butoni-za-apple-iphone-6-

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 !
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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/103284/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
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103283/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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103282/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103281/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
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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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103280/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103279/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

Страница 8/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103278/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103277/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103276/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятияPRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103275/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103274/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

Tenda F300
Tenda F300, 300Mbps, Wireless-N Router, 4Port 100Mbps, 2 фиксирани 5dbi антени
http://obiavidnes.com/obiava/103273/tenda-f300

Asus ZenFone C (ZC451CG-1A072WW)
Asus ZenFone C (ZC451CG-1A072WW), черен, поддържа 2 SIM карти, 4.5" (11.43 cm), дву-ядрен Intel Atom Z2520 1.2GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Android, 150g
http://obiavidnes.com/obiava/103272/asus-zenfone-c-zc451cg-1a072ww
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите 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/103271/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Дисплей за Sony Xperia Z/L36
Дисплей за Sony Xperia Z/L36, LCD with touch and frame, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103270/displey-za-sony-xperia-zl36

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103269/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103268/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

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 !
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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103267/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
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/103266/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 !
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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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103265/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 !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103264/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
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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
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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103263/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 !
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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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103262/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

Сделки с търговски предприятия. -----/
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103261/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya------

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ......!
PRAVNA KANTORA BG.-Корпоративно и търговско право.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ."Изкупуване"
на Фирми със Задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме нов собственик на проблемната фирма,Вписване на
дружеството.Освобождаваме от Длъжност и Солидарната Отговорност.

промени

в

обстоятелствата

на

Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на 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/103260/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103259/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Core, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103258/tych-skriin-za-samsung-galaxy-core

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/103257/divoom-airbeat-10

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, синя
http://obiavidnes.com/obiava/103256/divoom-airbeat-10

Divoom AirBeat-10
Divoom AirBeat-10, Bluetooth, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/103255/divoom-airbeat-10

Divoom VoomBOX Party
Divoom VoomBOX Party, Bluetooth, водоустойчива, сребриста
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http://obiavidnes.com/obiava/103254/divoom-voombox-party

Divoom VoomBOX Party
Divoom VoomBOX Party, Bluetooth, водоустойчива, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/103253/divoom-voombox-party

D-Link DHP-P601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit
D-Link DHP-P601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit, 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/103252/d-link-dhp-p601av-powerline-av2-1000-gigabit-starter-kit

Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8307C
Телевизор 43" (109.22 cm) Sony Bravia KD-43X8307C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103251/televizor-43-10922-cm-sony-bravia-kd-43x8307c

Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8307C
Телевизор 49" (124.46 cm) Sony Bravia KD-49X8307C, 4K UHD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103250/televizor-49-12446-cm-sony-bravia-kd-49x8307c

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X8509C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X8509C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103249/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x8509c

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KDL-65W857C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KDL-65W857C, 3D Full HD LED Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/103248/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kdl-65w857c

Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-65X9305C
Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-65X9305C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103247/televizor-75-1905-cm-sony-bravia-kd-65x9305c

CaseMate Slim Tough Case за Sony Xperia Z2
CaseMate Slim Tough Case за Sony Xperia Z2, черен-сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/103246/casemate-slim-tough-case-za-sony-xperia-z2

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за iPhone 5C, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103245/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-iphone-5c

Протектор CaseMate Barely There за HTC ONE M7
Протектор CaseMate Barely There за HTC ONE M7, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103244/protektor-casemate-barely-there-za-htc-one-m7

Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Протектор CaseMate Barely There за Samsung Galaxy S5 SM-G900, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/103243/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
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 мна
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/103242/chehiya-legalna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-bez-komision-v-b

Протектор CaseMate Brushed Aluminum за Blackberry Z10
Протектор CaseMate Brushed Aluminum за Blackberry Z10, алуминиев
http://obiavidnes.com/obiava/103241/protektor-casemate-brushed-aluminum-za-blackberry-z10

Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z2
Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103240/protektor-casemate-tough-case-za-sony-xperia-z2

LG Magna (H500F) (бял)
LG Magna (H500F) (бял), 5" (12.7 cm), четири-ядрен Mediatek MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/103239/lg-magna-h500f-byal

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/103238/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

LG Spirit 4G LTE H440N
LG Spirit 4G LTE H440N, златист, 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 1.0MPix camera, Android, 124.4g
http://obiavidnes.com/obiava/103237/lg-spirit-4g-lte-h440n
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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/103236/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Входни блиндирани и интериорни врати на скандално ниски цени!
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!
http://obiavidnes.com/obiava/103235/vhodni-blindirani-i-interiorni-vrati-na-skandalno-niski-ceni

Кожен калъф за колан
Кожен калъф за колан, Privileg, с магнитно капаче, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103234/kojen-kalyf-za-kolan

Силиконова стойка
Силиконова стойка, Privileg, за гърба на телефон, черна
http://obiavidnes.com/obiava/103233/silikonova-stoyka

Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB025P (златист)
Лаптоп 13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX305LA-FB025P (златист), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz,
QHD+ LED Display (miniHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/103232/laptop-133-3378-cm-asus-zenbook-ux305la-fb025p-zlatist

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 научите 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/103231/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus F555LAB-XO660D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus F555LAB-XO660D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103230/laptop-156-3962-cm-asus-f555lab-xo660d

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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103229/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
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103228/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
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103227/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Лаптоп 17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 G2 (J8Z41EA)
Лаптоп 17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 G2 (J8Z41EA), четири-ядрен Intel Core i7-4810MQ 2.8/3.8GHz, FULL HD LED Display
& Quadro K4100M 4GB (Thunderbolt), 16GB , 256GB SSD & 750GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 3.41kg
http://obiavidnes.com/obiava/103226/laptop-173-4394-cm-hp-zbook-17-g2-j8z41ea
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Раница Hama "Albuquеrque" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Раница Hama "Albuquеrque" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103225/ranica-hama-albuquerque-za-laptop-do-156-3962-cm

Раница Hama "San Jose" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Раница Hama "San Jose" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/103224/ranica-hama-san-jose-za-laptop-do-156-3962-cm

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103223/tych-skriin-za-samsung-galaxy-grand-neo

Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo
Тъч-скриин за Samsung Galaxy Grand Neo, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103222/tych-skriin-za-samsung-galaxy-grand-neo

Kodak PixPro FZ41 (сребрист)
Kodak PixPro FZ41 (сребрист), 16,2МРix, 4х Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD, SD/SDHC Card слот, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/103221/kodak-pixpro-fz41-srebrist

Подарък КОМПЛИМЕНТ или ВЕЧЕРЯ за всяка нощувка в хотел Аквая *** гр.Велико Търново
Хората отиват там където са поканени, стоят там където са Добре дошли и се завръщат там където е останала
частица от сърцето им.
Jack Gray
Хотел Аквая * * * ще направи впечатление и ще увеличи контраста от просто нормална почивка, до отлично прекарано
време.
Разполагаме с паркинг, стилен ресторант, битова механа. На разположение на гостите са още фитнес, сауна, зала за
игри с тенис и билярд. На покрива е разположен малък панорамен басейн от който можете да се полюбувате на
Старата столица, гледана от високо.
http://obiavidnes.com/obiava/103220/podaryk-kompliment-ili-vecherya-za-vsyaka-noshtuvka-v-hotel-akvaya--grveliko-tyrno

Kodak PixPro FZ41 (черен)
Kodak PixPro FZ41 (черен), 16,2МРix, 4х Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD, SD/SDHC Card слот, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/103219/kodak-pixpro-fz41-cheren

Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6510S
Телевизор 55" (139.7 cm) Samsung UE55JU6510S, Curved Smart TV, 4K UHD, DVB-TC/S2, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103218/televizor-55-1397-cm-samsung-ue55ju6510s

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8507C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X8507C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103217/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x8507c

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9005C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9005C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/103216/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x9005c

Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9305C
Телевизор 55" (139.7 cm) Sony Bravia KD-55X9305C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103215/televizor-55-1397-cm-sony-bravia-kd-55x9305c

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9005C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9005C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103214/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x9005c

Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9305C
Телевизор 65" (165.1 cm) Sony Bravia KD-65X9305C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103213/televizor-65-1651-cm-sony-bravia-kd-65x9305c

Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-75X8505C
Телевизор 75" (190.5 cm) Sony Bravia KD-75X8505C, 3D 4K UHD Android TV, DVB-T/T2/S/S2/C, WiFi, LAN, 4x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103212/televizor-75-1905-cm-sony-bravia-kd-75x8505c

Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Nokia Lumia 920
Поликарбонатов протектор CaseMate Barely There за Nokia Lumia 920, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103211/polikarbonatov-protektor-casemate-barely-there-za-nokia-lumia-920

Протектор CaseMate Naked Tough Case за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Naked Tough Case за Sony Xperia Z3+, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103210/protektor-casemate-naked-tough-case-za-sony-xperia-z3

Продавам парцел в гр.Балчик , местност Кулака в близост до Двореца
Продавам парцел в гр.Балчик , местност Кулака в близост до Двореца. 2300 кв.м. начин на трайно ползване ниско
застрояване 10 м. Ток в съседство, вода в парцела. Има възможност за закупуване на съсдено място – 900 кв.м. Парцела
се намира на главен път на около 800-1000м. от плажа. Телефон за възка : 0887 247 120
http://obiavidnes.com/obiava/103209/prodavam-parcel-v-grbalchik--mestnost-kulaka-v-blizost-do-dvoreca

Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Tough Case за Sony Xperia Z3+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103208/protektor-casemate-tough-case-za-sony-xperia-z3

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/103207/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/103206/detektivska-agenciya-foks-burgas-nesebyr-pomorie-slynchev-bryag-sozopol

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
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
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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/103205/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

HTC Desire 610 (бял)
HTC Desire 610 (бял), 4.7" (11.93 cm), четири-ядрен Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 &
1.3 Mpix camera, Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/103204/htc-desire-610-byal

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
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/103203/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
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Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/103202/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Масажна кушетка
Масажна кушетка (цвят – кремав, черен, червен)

Професионална преносима кушетка за масаж - 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,
Преносимата масажна кушетка е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/103201/masajna-kushetka

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/103200/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Parceli-sofia.eu - парцели в Симеоново и Малинова долина
Фирмата ни Парцели София ви предлага добри цени за парцел около София в който можете да извършите желаното от
вас стройтелство! Посетете нашият електронен сайт на адрес parceli-sofia.eu и разгледайте офертите за парцели
около София!
http://obiavidnes.com/obiava/103199/parceli-sofiaeu---parceli-v-simeonovo-i-malinova-dolina

HTC Desire 626G (бял)
HTC Desire 626G (бял), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), осем-ядрен 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/103198/htc-desire-626g-byal

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103197/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
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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/103196/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/103195/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
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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/103194/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

светеща боя за тунинг и аерография
www.sveteshtiboi.com
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/103193/sveteshta-boya-za-tuning-i-aerografiya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР.
Позиции:
ОХРАНА,
ADVERTISING
SALES
MANAGER,
СПА
ТЕРАПЕВТ,
ГРИЛ
ГОТВАЧИ/КИ,
РЕЦЕПЦИОНИСТИ,АНИМАТОРИ ,ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРКИ, СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, MEDIA BUYER ;
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103192/rabota-v-chujbina-rabota-v-kipyr

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ.
Позации : СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, РЕЦЕПЦИОНИСТИ, ПОМОЩНИК-ГОТВАЧИ , КАМЕРИЕРКИ, ГОТВАЧИ;
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103191/rabota-v-chujbina-rabota-v-gyrciya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
Позации: ГОТВАЧИ/КИ; МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ; СЕРВИТЬОРИ/КИ; БАРМАНИ/КИ, АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА;
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103190/rabota-v-chujbina-rabota-vyv-velikobritaniya
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РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА.
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА.
Позиции: 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)
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777 Е-mail: info@slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103189/rabota-v-chujbina-rabota-v-malta

HTC Desire 626G (син)
HTC Desire 626G (син), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), осем-ядрен 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 137g
http://obiavidnes.com/obiava/103188/htc-desire-626g-sin

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ОПЕРАТОР НА МАШИНИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Оператор на машини
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:€ 8.80 на час /бруто/
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Работни часове: 40 часа седмично
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:
Професионална квалификация за оператор на машини или релевантен опит
Опит в коване, леене, пресоване
Основни умения за управление на машинната програма
Физическа издръжливост
Чужди езици: Немски език на ниво минимум А2
Сертификати :
Професионална квалификация
Свидетелство за управление на мотокар
Шофьорска книжка
Основни дейности:
Програмиране на машините за лазерно рязане
Работа с метални ножици и ролки
Общи дейности на машините и съоръженията
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Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
За да разберете повече информация за нашите програми,не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103187/rabota-v-germaniya--poziciya-operator-na-mashini

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ВОДАЧИ НА МОТОКАР
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Водачи на мотокар
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:€ 8.35- €10 на час /бруто/
Дата за получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 35-40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:
Опит в управлението на мотокар
Опит в организиране и подреждане на стоки и палета на височини /10м/
Опит в работата с програми /SAP/- предимство
Физическа издръжливост
Готовност за работа на смени
Чужди езици: Немски език на ниво минимум А2
Сертификати :
Свидетелство за правоспособност за управление на мотокар
Препоръки от предишни работодателиса предимство
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
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1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
За да разберете повече информация за нашите програми,не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103186/rabota-v-germaniya--poziciya-vodachi-na-motokar

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: СЕРВИТЬОРИ / КИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Сервитьори /ки
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 1000 -1100Е /нетно месечно възнаграждение/
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата:По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Немски език на много добро ниво /минимум B1/
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
За да разберете повече информация за нашите програми,не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни.
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
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Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103185/rabota-v-germaniya--poziciya-servityori--ki

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ГОТВАЧ/КА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Готвач / ка
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата:Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: € 1300 – 1500 нетно месечно възнаграждение / в зависимост от опита на кандидата/
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : Банков път
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на седмица: 48 часа
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летище / гара: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Немски език на ниво минимум B2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания: Професионално обучение като Готвач/ка
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103184/rabota-v-germaniya--poziciya-gotvachka

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ПЕКАР/КА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
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Позиция: Пекар/ка
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: € 8.50 бруто на час /стартово възнаграждение/
Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата :По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица:40 часа
Работни дни на седмица: 5
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летище/ гара: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:Задължителен
Чужди езици: Немски език на ниво минимум B1
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
Отговорност към ежедневните задължения
Готовност за работа на смени
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103183/rabota-v-germaniya--poziciya-pekarka

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ШЛОСЕР
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Шлосер
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата:Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
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Възнаграждение: 11,50 € бруто на час
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : Банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 35 – 50 часа
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летище / гара: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Немски език на ниво минимум A2
Сертификати:Шофьорска книжка, категория B
Допълнителни изисквания:Професионално обучение зa механик или квалификация по металообработване
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103182/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-shloser

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Преподавател по математика
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: € 3000 стартово брутно месечно възнаграждение
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : Банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Настаняване:Да
Работни часове на седмица:40 часа
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летище / гара: Да
ИЗИСКВАНИЯ
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Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Немски език на ниво минимум B2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания: Професионално обучение за Преподавател
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимкав цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103181/rabota-v-germaniya--poziciya-prepodavatel-po-matematika

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: СТРОИТЕЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ
ИНЖЕНЕРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Строителни и Индустриални Инженери
Локация:В района на Бремен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €11,50 бруто на час
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на немски език на минимум ниво A2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
?Професионална квалификация и релевантен опит;
?Познания за заваряване на метали, алуминий;
?Готовност за работа на смени;
?Физическа издръжливост
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Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103180/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-stroitelni-i-industrialni-injeneri

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103179/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ИНДУСТРИАЛНИ РАБОТНИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Индустриални работници
Локация:В района на Бремен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €11,50 бруто на час
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
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Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на немски език на минимум ниво A2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
?Професионална квалификация и релевантен опит;
?Опит в подготовката на ламарини, тръби и други за заваряване;
?Познания за заваряване на метали, алуминий;
?Готовност за работа на смени;
?Физическа издръжливост
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103178/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-industrialni-rabotnici

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЗАВАРЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Заварчици
Локация:В района на Бремен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €11,50 бруто на час
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
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Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на немски език на минимум ниво A2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
?Опит с MAG/ WIG и електродъгово заваряване;
?Познания за заваряване на метали, алуминий;
?Готовност за работа на смени;
?Физическа издръжливост
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103177/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-zavarchici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ШЛОСЕРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Шлосери
Локация: Южна Германия/ в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване

Страница 43/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103176/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-shloseri

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЗАВАРЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Заварчици
Локация: Южна Германия/в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
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За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103175/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-zavarchici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЕЛ ТЕХНИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Ел Техници
Локация: Южна Германия/ в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103174/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-el-tehnici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ВОДОПРОВОДЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
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Позиция:Водопроводчици
Локация: Южна Германия/в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103173/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-vodoprovodchici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ВОДОПРОВОДЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Водопроводчици
Локация: Южна Германия/в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
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Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103172/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-vodoprovodchici

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: НОЩЕН РЕЦЕПЦИОНИСТ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Нощен Рецепционист
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €8,50 бруто на час
Дата за получаване на заплата:До 10-то число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Настаняване:За сметка на кандидата
Храна: 1 безплатно хранене на ден
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Самолетен билет: За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Възрастови ограничения: над 25-годишна възраст
Опит: Задължителен
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Чужди езици: Отличен немски език и много добър английски език
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания: Трети чужд език е предимство
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/103171/rabota-v-germaniya--poziciya-noshten-recepcionist

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/103170/interiorni-hdf-vrati-porta-nova-plovdiv

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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103169/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Дискрет-Детективска Агенция-0888116420
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/103168/diskret-detektivska-agenciya-0888116420

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
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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103167/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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103166/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив
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/103165/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

LG G4c (H525N) (черен)
LG G4c (H525N) (черен), черен, 5" (12.7 cm) екран, четири-ядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 136g
http://obiavidnes.com/obiava/103164/lg-g4c-h525n-cheren

Защитно фолио (протектор) CaseMate AntiGlare за Sony Xperia Z1 Compact
Защитно фолио (протектор) CaseMate AntiGlare за Sony Xperia Z1 Compact, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103163/zashtitno-folio-protektor-casemate-antiglare-za-sony-xperia-z1-compact

Защитно фолио (протектор) CaseMate HTC One 3 M9
Защитно фолио (протектор) CaseMate HTC One 3 M9, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103162/zashtitno-folio-protektor-casemate-htc-one-3-m9

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/103161/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Защитно фолио (протектор) CaseMate за HTC ONE M7
Защитно фолио (протектор) CaseMate за HTC ONE M7, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103160/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-htc-one-m7
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Защитно фолио (протектор) CaseMate за Motorola Razr XT910
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Motorola Razr XT910, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103159/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-motorola-razr-xt910

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy Ace Plus
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy Ace Plus, матови, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103158/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-ace-plus

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S4 i9500
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S4 i9500, два броя
http://obiavidnes.com/obiava/103157/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-s4-i9500

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S5 (два броя)
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Samsung Galaxy S5 (два броя)
http://obiavidnes.com/obiava/103156/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-samsung-galaxy-s5-dva-broya

Защитно фолио (протектор)CaseMate за Sony Xperia Z3+
Защитно фолио (протектор)CaseMate за Sony Xperia Z3+, 2 броя
http://obiavidnes.com/obiava/103155/zashtitno-folio-protektorcasemate-za-sony-xperia-z3

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3 Compact
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3 Compact, три броя
http://obiavidnes.com/obiava/103154/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-sony-xperia-z3-compact

Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3
Защитно фолио (протектор) CaseMate за Sony Xperia Z3, три броя
http://obiavidnes.com/obiava/103153/zashtitno-folio-protektor-casemate-za-sony-xperia-z3

Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3 Compact
Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3 Compact, прозрачен)
http://obiavidnes.com/obiava/103152/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3-compact

Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6 Plus
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6 Plus, черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103151/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6-plus

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5
Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5, 1440mAh, 4.3V
http://obiavidnes.com/obiava/103150/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S
Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S, 1558mAh, 3.8V, 5.92wH
http://obiavidnes.com/obiava/103149/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5s

Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S
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Батерия (замесител) за телефони Apple iPhone 5S, 1560mAh, 3.8V, 5.92Wh
http://obiavidnes.com/obiava/103148/bateriya-zamesitel-za-telefoni-apple-iphone-5s

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103147/inkubatori-lyupilni

Доставка на цветя и подаръци в цялата страна.
Ние от CvetnoBiju.com сме фирма с единствена цел да задоволи вашите нужди от кошници с подаръци! Без значение дали
търсите цветя за рожден ден или доставка на цветя,то ние от Цветно Бижу сме винаги насреща да ви помогнем!
http://obiavidnes.com/obiava/103146/dostavka-na-cvetya-i-podaryci-v-cyalata-strana

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 720mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103145/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 850mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103144/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Инкубатори - на изплащане, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона
(Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/103143/inkubatori----na-izplashtane-pozvyni-i-zatvori

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1350mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103142/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

светеща боя за бетон
Може ли да си представим, че скучните с нищо незабележителни бетонни повърхности могат да заживеят нов живот,
щом настъпи нощта? Светещи в тъмното пътечки, прекрасно изпъкващи в тъмното светещи фуги между камeнни
настилки, светещи стени на къщи, изглеждащи като невероятен декор - това не е илюстрация към научно-фантастичен
роман, а е истинска реалност. Светещата боя за бетон, специално предназначена за бетонни повърхности от всякакъв
вид е способна да прави чудеса. Светещата боя за бетон има ефект на светене в тъмното 6-8 часа. Устойчива е към
механични натоварвания и атмосферни влияния, към химични вещества, мазнини, масла и миещи средства. Разход 8-10
кв.м./л.
http://obiavidnes.com/obiava/103141/sveteshta-boya-za-beton
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Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103140/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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/103139/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Време за сватби и ракия
Произвеждаме дървени бъклици с контейнер за вино и ракия подходящи за сватби, кръщенета, подаръци за чужденци или
за битов кът. Различни модели. Цена за 1 брой от 500 мл – 19 лева. Доставяме в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/103138/vreme-za-svatbi-i-rakiya

Развъдник за чистокръвна Британска котка
Развъдник"Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвнo британскo
късокосместo шоколадово женско котенце от родители шампиони, които притежават дипломи и отличия.При
напускане на развъдника котето ще е научено на хигиенни навици,имунизирано,обезпаразитено, международен
вет.паспорт.Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За
допълнителни снимки посетете сайта на развъдника http://www.breedingcattery.eu/bg
http://obiavidnes.com/obiava/103137/razvydnik-za-chistokryvna-britanska-kotka

Шотландско клепоухо женско котенце
Шотландскo клепоухo късокосместo женскo котенце,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители тя е
получил отлични породни данни,активна и здрава.Научена на котешка тоалетна,самостоятелно се храни и остри
ноктите си върху специални уреди предназначени за това. При покупка ще получите съвети за правилното хранене,грижи
и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/103136/shotlandsko-klepouho-jensko-kotence

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103135/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

БезЛев.ком - бъгарски блог за пари, икономика и финанси
Получаване на основни познания за пари и икономика, изграждане на финансова култура у българина.
http://obiavidnes.com/obiava/103134/bezlevkom---bygarski-blog-za-pari-ikonomika-i-finansi

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1500mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103133/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас,Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик,
Благоевград, Перник, Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/103132/detektivski-uslugi-v-sofiya-plovdiv-varnaburgasruse-pleven-haskovo-pazardj

Д
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/103131/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-blagoevgrad-petrich-sandanski

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
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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/103130/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
Speaking
Reading
Listening
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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 .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in 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/103129/bulgarian-for-foreigners

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/103128/uredi-sreshtu-kyrtici-i-slyapo-kuche

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2000mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103127/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103126/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Инфрачервена лампа за нагревки от ТехноМаг
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103125/infrachervena--lampa-za-nagrevki-ot-tehnomag

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
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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/103124/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
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.
http://obiavidnes.com/obiava/103123/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Мини звукова четка за зъби – удобна за носене при пътуване
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/103122/mini-zvukova-chetka-za-zybi---udobna-za-nosene-pri-pytuvane

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.
http://obiavidnes.com/obiava/103121/elektronno-bide---robot

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/103120/destilator-za-voda-ot-tehnomag

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/103119/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

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/103118/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална
ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват
гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите
на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които
преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това,
уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103117/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Уред срещу мишки и плъхове
Български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни
прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103116/ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
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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/103115/dregeri---alkoholni-testeri

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/103114/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Уред за Сребърна вода от ТехноМаг
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103113/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/103112/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Озонатори – здраве за цялото семейство
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/103111/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

ЧЕХИЯ ЗАКОННА 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/103110/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2100mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103109/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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
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 !
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/103108/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 !
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
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Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/103107/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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
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http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103106/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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
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http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103105/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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
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http://obiavidnes.com/obiava/103104/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103103/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103102/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Интериорни и входни врати на примамливи цени!
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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/103101/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2600mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103100/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XO445D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XO445D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display & GeForce
920M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103099/laptop-156-3962-cm-asus-k555lj-xo445d

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
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

Алуминиева врата за баня
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчиви
Гумено уплътнение на крило и каса
Посока на отваряне: L и R - фалцови
Размер ( крило + каса ): – 68см./196см.
Каса: 4см.
Крило: 5см
Панти: 3 бр.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
Дръжки: РОЗЕТКИ
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МОНТАЖ: ЩОК
Производство: България
http://obiavidnes.com/obiava/103098/aluminieva-vrata-za-banya

Юли във Велинград
Намерете прохлада от летните горещини в Родопите . Само на 80 км от Пловдив е Велинград. Предлагаме ви
апартамент под наем в близост до центъра, може да приема 4-8 посетитeли.
http://obiavidnes.com/obiava/103097/yuli-vyv-velingrad

Най-добрите цени на интериорни врати
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://obiavidnes.com/obiava/103096/nay-dobrite-ceni-na-interiorni-vrati

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX065D (бял)
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus K555LJ-XX065D (бял), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
GeForce 920M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103095/laptop-156-3962-cm-asus-k555lj-xx065d-byal

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Покупко - Продажба 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 Чл. 129. (1) (2) Чл. 130. -Търговски Закон.
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/103094/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

PRAVNA KANTORA BG.-Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ЕООД ООД.
PRAVNA KANTORA BG.-Покупко - Продажба на Фирми: АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически
проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.
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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 Чл. 129. (1) (2) Чл. 130. -Търговски Закон.
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/103093/pravna-kantora-bg-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-eood-ood

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX002D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX002D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5010U 2.1 GHz, HD LED Display & GeForce
920M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103092/laptop-156-3962-cm-asus-x554lj-xx002d

Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX006D
Лаптоп 15.6" (39.62 cm) Asus X554LJ-XX006D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 920M 1GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/103091/laptop-156-3962-cm-asus-x554lj-xx006d

Cisco RV130W
Cisco RV130W, Multifunction VPN Wireless-N Router, 5Port 1000Mbps, USB
http://obiavidnes.com/obiava/103090/cisco-rv130w

Електронна книга Pocketbook InkPad (тъмно-кафяв)
Електронна книга Pocketbook InkPad (тъмно-кафяв), 8" (20.32 cm) сензорен екран, 1GHz процесор, 512MB RAM, 4GB Flash
памет (+ microSD слот), WiFi, 350g
http://obiavidnes.com/obiava/103089/elektronna-kniga-pocketbook-inkpad-tymno-kafyav

Електронна книга Pocketbook Touch Lux 3 (бял)
Електронна книга Pocketbook Touch Lux 3 (бял), 6" (15.24 cm) сензорен екран, 1GHz процесор, 256MB RAM, 4GB Flash
памет (+ microSD слот), WiFi, microUSB, 208g
http://obiavidnes.com/obiava/103088/elektronna-kniga-pocketbook-touch-lux-3-byal

Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103087/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6
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Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6
Протектор CaseMate Naked Tough Case за iPhone 6, черен-прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/103086/protektor-casemate-naked-tough-case-za-iphone-6

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 1000mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103085/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 1100mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103084/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 700mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103083/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 830mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103082/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 860mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103081/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 890mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103080/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Мини телефон AIEK М5
Оригинален мини телефон с размерите и формата на кредитна карта. М5 тежи само 28 грама и може да бъде носен
дори в портфейла ви без да чувствате неудобство.
Въпреки малките си размери телефона разполага с Bluetooth, FM радио, календар, аларма. Ниско радиационно излъчване.
Подходящ и за бременни и деца. Дисплея е черен със синя подсветка и достатъчна яркост.
Високо качество и чистота на звука по време на разговор.
Силен сигнал на мобилната мрежа.
Време на изчакване до 48 часа, време за зареждане 25 - 35 мин

Ultra Slim(
http://obiavidnes.com/obiava/103079/mini-telefon-aiek-m5

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
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103078/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
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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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103077/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 !
Нe се колебайте да се възползвате от 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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103076/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 900mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103075/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Предлагаме инкубатори - изгодни цени
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Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/103074/predlagame-inkubatori---izgodni-ceni

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/103073/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Ултразвукова ваничка
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/103072/ultrazvukova-vanichka

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/103071/destilator-za-voda-ot-tehnomag

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/103070/elektronni-bideta

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
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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/103069/zvukova-chetka-za-zybi--mini

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
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, 0876046994.0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103068/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Автоматична пила за пети, ходила и мазоли с диамантени кристали
Лесно за употреба мини електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване
на мека и гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за
отстраняване на мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо
движение на специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено
гладки. С покритие от фини синтетични диамантени кристали. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103067/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli-s-diamanteni-kristali

Инфрачервена лампа за нагревки от ТехноМаг
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/103066/infrachervena--lampa-za-nagrevki-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/103065/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Батерия (замесител) за телефони Nokia
Батерия (замесител) за телефони Nokia, 950mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103064/bateriya-zamesitel-za-telefoni-nokia

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1000mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103063/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung
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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
http://obiavidnes.com/obiava/103062/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!
Масажните легла “MagicPRO 2” се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж “MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
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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/103061/masajna-kushetka-magicpro-2

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/103060/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Стик за селфи с вграден Bluetooth
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.
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Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/103059/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1200mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103058/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 1750mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103057/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

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/103056/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 2500mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/103055/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Детективска Агенция -Частен детектив-Габрово,Карлово,Калофер,Сопот
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/103054/detektivska-agenciya--chasten-detektiv-gabrovokarlovokalofersopot

Детективска Агенция Фокс -Русе, Велико Търново, Шумен, Варна
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
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с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/103053/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3100mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103052/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия

Страница 80/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

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/103051/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103050/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103049/frenski-ezik---individualno-obuchenie
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Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/103048/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3200mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103047/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Батерия (замесител) за телефони Samsung
Батерия (замесител) за телефони Samsung, 3200mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103046/bateriya-zamesitel-za-telefoni-samsung

Протектор CaseMate Barely There за Samsung S3 mini i8190
Протектор CaseMate Barely There за Samsung S3 mini i8190, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103045/protektor-casemate-barely-there-za-samsung-s3-mini-i8190

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/103044/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/103043/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/103042/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+
Протектор CaseMate Barely There за Sony Xperia Z3+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103041/protektor-casemate-barely-there-za-sony-xperia-z3

Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S4 i9500
Протектор CaseMate Tough Case за Samsung Galaxy S4 i9500, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103040/protektor-casemate-tough-case-za-samsung-galaxy-s4-i9500

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735,фини шпакловки-4лв.
гипсова шпакловка-4лв.
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/103039/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1520
Батерия (oригинална) за Nokia Lumia 1520, 3400mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/103038/bateriya-originalna-za-nokia-lumia-1520

Страница 83/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

НУЖДА ОТ ЗАЕМ? БИЗНЕС ИЛИ ЛИЧНО?
Това е да донесе на вашето съобщение, че ние предлагаме заем на индивидуални и компания в 3 % лихвен процент годишно.
Нашите инвеститори също финансира проекти. Ако сте се нуждаят от бърз кредит или финансиране на голяма нужда,
изпраща вашия отговор на нашите посредник/заеми служител. За повече информация свържете се с мен чрез електронна
поща; CF.FIN@Hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/103037/nujda-ot-zaem-biznes-ili-lichno

НУЖДА ОТ ЗАЕМ? БИЗНЕС ИЛИ ЛИЧНО?
Трябва ви спешно заем? Тук е вашият шанс да получи заем от нашата компания с лихва от 3 %. Нашите заеми са
обезпечени и гарантирани. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/103036/nujda-ot-zaem-biznes-ili-lichno

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103035/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

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/103034/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
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- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/103033/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 ,
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/103032/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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 !
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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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103031/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
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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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103030/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 !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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 , 0897558320 , 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
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/103029/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Nokia Charger AC-10E, microUSB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/103028/zaryadno-za-telefon

търси да назначи
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/103027/tyrsi-da-naznachi

строители-търси да назначи
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи, , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация - 6 евро на час, арматуристи, куфражисти - 5 евро на час,
топлоизолация 9 - 12 евро на квадрат, общи работници - 4 евро на час. 10 часов работен ден 6 дена в седмицата.
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Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/103026/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, Nokia Travel Charger AC-15E, с малка букса, бял
http://obiavidnes.com/obiava/103025/zaryadno-za-telefon

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас,Стара
Загора,Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/103024/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgasstara-

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/103023/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv
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Купувам земеделска земя в област Варна
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Варна във всички села на общините
Аврен,Аксаково,Белослав,Бяла,Ветрино,Вълчи Дол,Долни Чифлик,Девня,Дългопол,Провадия и Суворово. Плащане веднага
след проверка на имота,цената се определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния
договор. Моля само за сериозни обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват
колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103022/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-varna

Купувам земеделска земя в област Добрич
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Добрич във всички села на общините Добрич,Балчик,Генерал
Тошево,Каварна,Шабла,Тервел и Крушари. Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от населеното
място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни обаждания на хора които
наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за
разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103021/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-dobrich

Купувам земеделска земя в област Шумен
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Шумен във всички села на общините Венец,Върбица,Велики
Преслав,Каолиново,Каспичан,Нови Пазар,Никола Козлево,Смядово,Хитрино и Шумен. Плащане веднага след проверка на
имота,цената се определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за
сериозни обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в
земя.Благодаря Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103020/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-shumen

Купувам земеделска земя в област Търговище
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици обл.Търговище във всички села на общините Антоново
,Омуртаг,Попово,Опака и Търговище. Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от населеното
място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни обаждания на хора които
наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за
разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103019/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделска земя в област Силистра
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл. Силистра във всички села на общините
Алфатар,Главиница,Дулово,Кайнарджа,Силистра,Ситово и Тутракан. Плащане веднага след проверка на имота,цената
се определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни
обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря
Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103018/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-silistra

Купувам земеделска земя в област Разград
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Разград във всички села на общините
Завет,Исперих,Кубрат,Лозница,Разград,Самуил и Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота,цената се
определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни
обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря
Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103017/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-razgrad

Купувам земеделска земя в област Плевен
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Плевен във всички села на общините Белене,Гулянци,Долна
Митрополия,Долни Дъбник,Кнежа,Левски,Никопол,Искър,Плевен,Пордим и Червен Бряг. Плащане веднага след проверка на
имота,цената се определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за
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сериозни обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в
земя.Благодаря Ви предварително за разбирането.
http://obiavidnes.com/obiava/103016/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-pleven

Купувам земеделска земя в област Враца
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Враца във всички села на общините Враца,Борован,Бяла
Слатина,Козлодуй,Криводол,Мизия,Оряхово и Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от
населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни обаждания на хора
които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за
разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103015/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-vraca

Купувам земеделска земя в област Монтана
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Монтана във всички села на общините
Монтана,Бойчиновци,Брусарци,Вълчедръм,Лом,Медковец и Якимово. Плащане веднага след проверка на имота,цената се
определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни
обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря
Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103014/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-montana

Купувам земеделска земя в област Ямбол
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Ямбол във всички села на общините
Стралджа,Тунджа,Болярово и Елхово. Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от населеното
място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни обаждания на хора които
наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за
разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103013/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-yambol

Купувам земеделска земя в област Сливен
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Сливен във всички села на общините Сливен,Нова Загора и
Твърдица. Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от населеното място,големината на
парцела,категорията и арендния договор. Моля само за сериозни обаждания на хора които наистина искат да продават ,
а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103012/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-sliven

Купувам земеделска земя в област Бургас
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл. Бургас във всички села на общините
Бургас,Айтос,Средец,Камено,Карнобат,Несебър,Поморие,Созопол,Руен и Сунгурларе. Плащане веднага след проверка на
имота,цената се определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор. Моля само за
сериозни обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в
земя.Благодаря Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103011/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-burgas

Купувам земеделска земя в област Видин
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Видин във всички села на общините Брегово,Ново
Село,Видин,Бойница,Кула,Грамада,Димово,Ружинци и Макреш. Плащане веднага след проверка на имота,цената се
определя от населеното място,големината на парцела,категорията и арендния договор.Моля само за сериозни
обаждания на хора които наистина искат да продават , а не на хора които сверяват колко пари имат в земя.Благодаря
Ви предварително за разбирането .
http://obiavidnes.com/obiava/103010/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-vidin
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Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене, от което в рамките на
един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много добри резултати в рамките на един - два
месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото.
GSMGSM:0882081514 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/103009/trayno-obezkosmyavane

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване http://doxy100.wix.com/zaem

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/103008/onlayn-zaemi

Задочен курс по ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят
GSM 0GSM:0882081514 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt http://arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/103007/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят
GSM GSM:0882081514 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/103006/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Заеми до 5000 лв
Предлагаме заеми до 5000 лв. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни
пишете мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
http://obiavidnes.com/obiava/103005/zaemi-do-5000-lv

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/103004/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0896917933 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/103003/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

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.
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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/103002/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

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/103001/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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.
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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
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/103000/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102999/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
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здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/102998/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Център за професионално обучение "Хармония" - онлайн обучение и обучение с ваучери
Център за професионално обучение "Хармония" провежда платено езикови курсове , професионално обучение по
специалности ,обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" и онлайн обучение към различни курсове.
„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2005г. и регистрирано по Търговския закон с
основна насока на действие – професионално обучение, онлайн обучение ,квалификация и преквалификация на младежи и
възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на
работа.
http://harmonia1.com
http://obiavidnes.com/obiava/102997/centyr-za-profesionalno-obuchenie-harmoniya---onlayn-obuchenie-i-obuchenie-s-vauche

Pcmall – Онлайн магазин за Хардуер и Периферия. Всичко за Вашия компютър – Сглоби си PC
Всичко за един геймър. Харуер и периферия. PC конфигуратор-Безплатно сглобяване. Преносими компютри,
фотоапарати, 4К телевизори, е-четци, игрови конзоли. Поръчай Онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/102996/pcmall--onlayn-magazin-za-harduer-i-periferiya-vsichko-za-vashiya-kompyutyr--sglob

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/102995/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/102994/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/102993/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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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
- 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/102992/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie
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Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/102991/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Електрическа пила за пети
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/102990/elektricheska-pila-za-peti

Йонизатор и озонатор с ароматизатор
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/102989/yonizator-i-ozonator-s-aromatizator

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
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.
http://obiavidnes.com/obiava/102988/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
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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/102987/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Електронни бидета - изберете качество на най-добра цена
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/102986/elektronni-bideta----izberete-kachestvo-na-nay-dobra-cena

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/102985/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102984/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

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
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- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102983/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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/102982/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102981/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Дрегери - алкохолни тестери
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/102980/dregeri---alkoholni-testeri
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Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102979/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102978/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвкова пералня - мини
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/102977/ultrazvkova-peralnya---mini

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/102976/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Инкубатори
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/102975/inkubatori

ES4131
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ES4131, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102974/es4131

ES4161dn
ES4161dn,монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 2400X600dpi, 33стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102973/es4161dn

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/102972/30-50-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/102971/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/102970/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ES7170dfn
ES7170dfn, монохромен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200X1200dpi, 52стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102969/es7170dfn

ES7170dn
ES7170dn, монохромен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200X1200dpi, 52стр/мин, RADF, LAN 1000, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102968/es7170dn

OKI B710dn
OKI B710dn , монохромен LED принтер, duplex, 1200x1200dpi, 44стр/мин, LAN 100,RS-232C & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102967/oki-b710dn-
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OKI C321dn
OKI C321dn, цветен лазерен принтер, duplex, 1200x600dpi, 20стр/мин, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102966/oki-c321dn

OKI C610dn
OKI C610dn, цветен лазерен принтер, duplex, 1200x600dpi, 34стр/мин, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102965/oki-c610dn

СПА Хотел Калиста
СПА-Хотел Калиста се намира в село Старозагорски бани, на 12 км от град Стара Загора. Настаняване: Хотелската
част предлага настаняване в 59 уютни стаи и апартаменти.
http://obiavidnes.com/obiava/102964/spa-hotel-kalista

OKI C610n
OKI C610n, цветен лазерен принтер, 1200x600dpi, 34стр/мин, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102963/oki-c610n

OKI C711cdtn
OKI C711cdtn, цветен лазерен принтер, duplex, 1200x600dpi, 34стр/мин, paralel, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102962/oki-c711cdtn

OKI C711n
OKI C711n, цветен лазерен принтер, duplex, 1200x600dpi, 34стр/мин, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102961/oki-c711n

OKI C822n
OKI C822n,A3 ,цветен LED принтер, 1200x600dpi, 13стр/мин, LAN 100 & 2xUSB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102960/oki-c822n

OKI C831dn
OKI C831dn, A3, цветен лазерен принтер, duplex, 1200x600dpi, 20стр/мин, LAN 100 & 2xUSB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102959/oki-c831dn

OKI C831n
OKI C831n, A3, цветен LED принтер, 1200x600dpi, 20стр/мин, LAN 100 & 2xUSB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102958/oki-c831n

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/102957/elegantni-myjki-chasovnici

OKI C841dn
OKI C841dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600dpi, 35стр/мин, paralel, LAN 100 & USB 2.0, 1г.
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http://obiavidnes.com/obiava/102956/oki-c841dn

OKI ES4191dn
OKI ES4191dn, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, duplex, 1200x1200 dpi, 40стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102955/oki-es4191dn

kvartira
tqrsq kvartira pod naem do 100lv
http://obiavidnes.com/obiava/102954/kvartira

OKI ES7131dnw
OKI ES7131dnw, монохромен лазерен принтер, duplex, 1200x1200dpi, 52стр/мин, LAN 1000, WiFi 802.11b/g/n & 2xUSB 2.0,
1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102953/oki-es7131dnw

OKI ES7480dfn
OKI ES7480dfn, A4, цветен LED принтер/скенер/копир, duplex, 1200x600 dpi, 40стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102952/oki-es7480dfn

светеща боя за декорация
СВЕТЕЩА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНА ДЕКОРАЦИЯ - е може би най-универсалният продукт от всичките видове светещи бои.
Декориране на стени, окачени гипсокартонени тавани, тапети и шпакловка.Повърхностите обработени с тази боя,
благодарение на съдържащите се в нея добавки, са сигурно предпазени от гъбички и мухъл. А пък ефекта от топлото
светлосиньо светене в помещението излъчвано от тавана или пък стените,не може да бъде сравнено с
нищо.Самосветещата водоемулсионна боя за вътрешна декорация има ефект на светене в продължение на 6-8 часа.
Използва се за декориране на гипсокартонени стени, окачени тавани, тапети и др. Нанася се с четка, мече или пистолет.
Разход 9-11 м. кв. / л.
http://obiavidnes.com/obiava/102951/sveteshta-boya-za-dekoraciya

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/102950/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

OKI ES8461cdtn
OKI ES8461cdtn, A3, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, 1200x600 dpi, 34стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102949/oki-es8461cdtn

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА ЗАКОННА 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
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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

OKI ES8461cdxn
OKI ES8461cdxn, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, 1200x1200 dpi, 30стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102948/oki-es8461cdxn

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/102947/inkubatori-izberi-bylgarskoto

ЛОВЕШКА област - КУПУВА ГОРИ ЗА СЕЧ и части от неделени гори
КУПУВА ГОРИ ЗА СЕЧ и части от неделени гори в обл.ЛОВЕЧ - Абланица, Брестово, Къкрина, Горно Павликене,
Деветаки, Горско Сливово, Чавдарци, Пресяка, Българене, Ломец, Угърчин, Катунец, Врабево, Старо село, Дебнево, Голец,
Микре, Хлевене, Александрово, Тепава, Слатина, Славяни, Дренов, Летница, Крушуна, Дойренци, Йоглав, Смочан, Горан,
Владиня, Стефаново, Лешница, Дълбок Дол, Брестница, Троян, Ломец, Лешница, Борима, Голяма Желязна, Калейца и др.
Изготвя план програми, позволителни за сеч и всички необходими документи!
0878229309; 0889229309-Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/102946/loveshka-oblast---kupuva-gori-za-sech-i-chasti-ot-nedeleni-gori

област ЛОВЕЧ - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ниви, необработваеми ниви, пасища, ливади /
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ниви, необработваеми ниви, пасища, ливади и др/ и ГОРИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч,
общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит, общ.Троян
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Цената се определя от големината на имота, категорията и местонахождението, начина на ползване!
Плащане веднага.
Изготвяне на скици, данъчни оценки и др. необходими документи!
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/102945/oblast-lovech---kupuva-zemedelski-zemi-nivi-neobrabotvaemi-nivi-pasishta-livadi

общ.БЯЛА СЛАТИНА- Купува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и неделени имоти в общ.БЯЛА СЛАТИНА – гр.Бяла Слатина, с.Соколаре, с.Габаре,
с.Търнава, с.Попица, с.Тлачене, с.Драшан, с.Бъркачево, с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяме скици, данъчни оценки и др. !
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
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http://obiavidnes.com/obiava/102944/obshtbyala-slatina--kupuva-zemedelska-zemya---visoki-ceni-

OKI ES8461cdxn
OKI ES8461cdxn, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, 1200x600 dpi, 34стр/мин, RADF, LAN 1000, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102943/oki-es8461cdxn

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.БЯЛА и общ.ЦЕНОВО, обл.РУСЕ -ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.БЯЛА и общ.ЦЕНОВО, обл.РУСЕ -ВИСОКИ ЦЕНИ ! Цената определяме в зависимост
от землището, общите декари, категорията на имота.
-общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет
Кладенци
-общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена
За контакт: 0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/102942/kupuva-zemedelski-zemi-v-obshtbyala-i-obshtcenovo-oblruse--visoki-ceni-

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област -Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област -Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в общ.Свищов, общ.Горна Оряховица,
общ.Велико Търново, общ.Сухиндол, общ. Павликени, общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец ! ВИСОКИ ЦЕНИ!
ЦЕНИ в зависимост от землището, големината на имота и др.!
Изготвяне на необходимите документи за сделката-скици, данъчни оценки и др .
Плащане веднага !
Държим на коректните отношения между страните!
За контакт:0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663- Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/102941/velikotyrnovska-oblast--kupuva-zemedelski-zemi

OKI ES8461dn
OKI ES8461dn ,A3 , duplex, цветен LED принтер/скенер/копир/факс, 1200x600 dpi, 34стр/мин, RADF, LAN 100, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102940/oki-es8461dn-

OKI ES9410dn
OKI ES9410dn, A3, цветен LED принтер, duplex, 1200x600 dpi, 36стр/мин, RADF, LAN 1000, USB 2.0, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/102939/oki-es9410dn

Входни и интериорни врати на страхотни цени
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://burgas.doormann.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102938/vhodni-i-interiorni-vrati-na-strahotni-ceni

Проект & Бизнес займа
Вы в поиске авторитетных кредитора, надоело быть отклонены банки и ипотечные, вы устали искать финансирование
для Вашего бизнеса, или вы финансово неловко, что вы не можете погасить свои долги и счета, торопиться и захватить
гарантируется
необеспеченных
ипотека
Сегодня,
свяжитесь
с
нами
по
электронной
почте.
musaddiqloanlending@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/102937/proekt--biznes-zayma

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102936/30-50-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/102935/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/102934/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Четири банки сред Топ 10 на дружествата с най-големи приходи за миналата година
Четири банки сред Топ 10 на дружествата с най-големи приходи за миналата година. Размерът на декларираната им
печалба за 2014 г. е 1,32 млрд. лв., а декларираният и платен корпоративен данък е над 103 млн. лв.
http://obiavidnes.com/obiava/102933/chetiri-banki-sred-top-10-na-drujestvata-s-nay-golemi-prihodi-za-minalata-godina

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 ,

Страница 106/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

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/102932/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/102931/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-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.
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/102930/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 .
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- 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/102929/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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 !
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/102928/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 !
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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
GSM - 0884 57 80 53
GSM - 0877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/102927/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 !
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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/102926/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/102925/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

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.
Купете сега за 97.30 лв. и спестете 30% лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. юли 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/102924/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102923/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma
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Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/102922/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

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/102921/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Сега с безплатна доставка за цялата страна!
Промоцията е валидна за м.юли 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/102920/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/102919/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/102918/elektronno-bide---robotizirana-sedalka-za-toaletna

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

Звукови четки за зъби SEAGO
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.
http://obiavidnes.com/obiava/102917/zvukovi-chetki-za-zybi-seago

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/102916/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/102915/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/102914/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

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/102913/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/102912/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/102911/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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

Страница 113/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102910/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/102909/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.

Страница 114/123

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.07.2015

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/102908/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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.
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3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/102907/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/102906/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

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.
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Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/102905/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/102904/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
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Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/102903/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

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

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

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735 фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и врати, с поставияне
на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария. МАЙСТОР С
ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0882551735 –
цени при оглед. 0882551735 – цени при оглед,в крадки срокове,
http://obiavidnes.com/obiava/102902/0882551735-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
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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

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

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

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
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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
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
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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
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