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ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126454/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126453/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126452/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
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След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126451/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126450/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
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предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126449/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126448/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126447/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Саморазливни подови настилки
Ви Ви Ем 2005 ООД изгражда епоксидни саморазливни подови системи и произвежда цялостна гама от продукти за тях.
Подовите настилки изработени с продуктите на фирмата се характеризират с висока издръжливост и са подходящи
както за леката, така и за тежката промишленост. Те се почистват изключително лесно и поради това са много лесни
за цялостна поддръжка.
Фирмата произвежда полиуретан цимент - продукт, който е изключително устойчив на екстремни и продължителни
натоварвания и поради това е много подходящ за тежката промишленост.
Индустриалните подови настилки на Ви Ви Ем 2005 ООД са изключително качествени и усъвършенствани през годините.
Фирмата предлага епоксидни смоли в широка гама от цветове.
Фирма: ВИ ВИ ЕМ 2005 ООД
Адрес: София, ул. Поручик Н. Бончев 8,
Бизнес сграда ет.4, офис 409
Телефон за поръчки:
0889 61 00 58
Лице за контакт: Димитър Димитров
email: viviembg@abv.bg
http://viviem.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/126446/samorazlivni-podovi-nastilki

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
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посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126445/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126444/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.

Страница 5/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126443/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126442/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
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опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126441/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126440/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126439/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126438/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по «КОЗМЕТИКА» за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160,
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126437/profesionalen-kurs-kozmetika

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа 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, 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/126436/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «ФРИЗЬОРСТВО» по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126435/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126434/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Маникюр, ноктопластика, педикюр“
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «МАНИКЮР» по утвърдени програми от МОМН
и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по Маникюр е
подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При провеждането на
курсове при нас ще изучавате:
- История на маникюра;
- Хигиена и организация на работното място;
- Болести по ноктите и кожата;Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа;
- Технология на маникюра;
- Грижа за кутикулите;
- Техники на лакиране – класически, френски;
- Декорация;
- Рисуване с акрилни бои;
- Рисуване с ацетонови бои;
- Ноктопластика с UV гел;
- Изграждане с UV гел;
- Гел лак;
- Ежедневна практика на модели маникюр;
- структура на оформяне на нокътната плочка;
- класически педикюр;
- френски педикюр;
- рисунки върху ноктите / декорации/;
- художествен педикюр;
- дезинфекциране на инструментите педикюриста
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Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
козметичен салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126433/profesionalen-kurs-manikyur-noktoplastika-pedikyur

Овлажнител на въздух
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126432/ovlajnitel-na-vyzduh

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/126431/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Педикюр“
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «ПЕДИКЮР» по утвърдени програми от МОМН
и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по Педикюр е
подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При провеждането на
курсове при нас ще изучавате:
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на работното място;
- структура на оформяне на нокътната плочка;
- класически педикюр;
- френски педикюр;
- рисунки върху ноктите / декорации/;
- художествен педикюр;
- дезинфекциране на инструментите педикюриста
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
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козметичен салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126430/profesionalen-kurs-pedikyur

Уред за жива и мъртва вода
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/126429/ured-za-jiva-i-myrtva-voda

Дестилатори 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.
http://obiavidnes.com/obiava/126428/destilatori-za-voda

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и
мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник
по инсталиране на алармени системи.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126427/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и
мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник
по инсталиране на алармени системи.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126426/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126425/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126424/pravete-pari-po-internet

Фирма за почистване София
Почистване на мазета и тавани с фирма е услуга, която може да поръчате по всяко време. Към нея се предлагат
транспорт и екип от хамали, които да изнасят тежки товари като стари мебели, строителни отпадъци, непотребни
вещи и боклуци от домовете. Със заявката на услуга „Почистване на мазета и тавани в София“ може да научите повече
за цените в пакет и допълнителни дейности, които предлагаме. Потърсете ни и онлайн на адрес:
http://xn--80adblldd9aggijdu.com/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/.
http://obiavidnes.com/obiava/126423/firma-za-pochistvane-sofiya

Почистване на мазета и тавани в София
Фирма в София предлага изгодни цени и бързо обслужване. В услугите по почистване София може да поръчате още:
Почистване на складови помещения и прилежащи части на дома – мазета и тавани, гаражи, килери;
Изнасяне на старо обзавеждане и мебели;
Хамалски услуги и транспорт;
Извозване на отпадъци след ремонт.
Може да ни потърсите на посочените телефони: 0888 300 500
Или онлайн на адрес: http://hamalski.com/pochistvane-mazeta-tavani-bratan-hamalski/
http://obiavidnes.com/obiava/126422/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол
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.
0888116420/0882720706
discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/126421/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

Почистване на мазета и тавани в София
Фирма в София предлага почистване на мазета и тавани. Може да поръчате изнасяне на всякакви боклуци от
най-затънтените кътчета на своя дом. Услугите са пакетни или единични, според индивидуалните нужди. Повече за цени
и заявки на адрес: http://evro5.com/pochistvane-mazeta-tavani/.
http://obiavidnes.com/obiava/126420/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
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
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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 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/126419/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126418/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126417/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126416/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126415/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Сухо лепило Centrum Glue Stick
Сухо лепило Centrum Glue Stick, стик, 9г., жълто
http://obiavidnes.com/obiava/126414/suho-lepilo-centrum-glue-stick

Фугиране на паркет от Класик паркет
Циклене на паркет, лакиране, редене, фугиране, оцветяване, омасляване, шлайфане с дискова машина и всичко необходимо
за вашият паркет....http://www.klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/126413/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена,надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/126412/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imenanadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazi

Петър Петров, психолог Варна
http://petertrifonov.com/
ptrifonov.p@gmail.com
Варна-9000, бул. Мария Луиза - 46
088 8130393
skype - kazus13000
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126411/petyr-petrov-psiholog-varna

Петър Петров, психолог Варна
http://petertrifonov.com/
pttrifonov.p@gmail.com
Варна-9000, бул. Мария Луиза - 46
088 8130393
skype - kazus13000
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
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социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126410/petyr-petrov-psiholog-varna

Петър Петров, психолог Варна
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126409/petyr-petrov-psiholog-varna

Петър Петров, психолог Варна
http://petertrifonov.com/
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126408/petyr-petrov-psiholog-varna

Петър Петров, психолог Варна
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126407/petyr-petrov-psiholog-varna

Петър Петров, психолог Варна
Психологично консултиране и психотерапия при деца и възрастни. Консултиране по проблем – екзистенциални проблеми и
такива в общуването. Семейни консултации – конфликти в двойката и проблемна комуникация.
Тревожни разстройства – паническо разстройство с и без агорафобия, различните фобийни състояния –
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социално-тревожно разстройство (социална фобия), здравна тревожност (хипохондрия), агорафобия, генерализирана
тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство.
Зависимости – наркомании, алкохолизъм, хранителни разстройства – булимия-нервоза, анорексия нервоза, хиперфагия,
хазартна и компютърна зависимост.
Депресия и Ниска самооценка.
Психосоматични проблеми.
Онлайн консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/126406/petyr-petrov-psiholog-varna

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126405/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Клавиатура за Samsung R530 R528 R525 R540 R620 RV508
Клавиатура за Samsung R530 R528 R525 R540 R620 RV508, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126404/klaviatura-za-samsung-r530-r528-r525-r540-r620-rv508

Химикалка Mikro M-40 Office Line
Химикалка Mikro M-40 Office Line, син цвят на писане, 1.0 mm, прозрачна, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126403/himikalka-mikro-m-40-office-line

Химикалка Mikro I-664
Химикалка Mikro I-664, червен цвят на писане, 1.0 mm, червена, може да се използва за тъч устройства
http://obiavidnes.com/obiava/126402/himikalka-mikro-i-664

Химикалка Mikro I-664
Химикалка Mikro I-664, син цвят на писане, 1.0 mm, бяла, може да се използва за тъч устройства
http://obiavidnes.com/obiava/126401/himikalka-mikro-i-664

Химикалка Mikro I-664
Химикалка Mikro I-664, син цвят на писане, 1.0 mm, синя, може да се използва за тъч устройства
http://obiavidnes.com/obiava/126400/himikalka-mikro-i-664

Стриптизьори и Стриптизьорки за Свети Валентин
Поръчайте еротична Валентинка - стриптизьор/ка за празника на влюбените!
Поднесете подаръка си на любимия човек по специален и незабравим начин!
Подари незабравима Валентинка на Приятелката си за празника http://Mominskoparty.com/sveti-valentin.html
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ИЛИ
Изненадай с еротичен подарък приятеля си http://Ergenskoparty.com/sveti-valentin.html
За контакт: 0879 815 710
http://obiavidnes.com/obiava/126399/striptizyori-i-striptizyorki-za-sveti-valentin

Стриптизьори и Стриптизьорки за Свети Валентин
Поръчайте еротична Валентинка - стриптизьор/ка за празника на влюбените!
Поднесете подаръка си на любимия човек по специален и незабравим начин!
Подари незабравима Валентинка на Приятелката си за празника http://Mominskoparty.com/sveti-valentin.html
ИЛИ
Изненадай с еротичен подарък приятеля си http://Ergenskoparty.com/sveti-valentin.html
За контакт: 0879 815 710
http://obiavidnes.com/obiava/126398/striptizyori-i-striptizyorki-za-sveti-valentin

Стриптизьори и Стриптизьорки за Свети Валентин
Поръчайте еротична Валентинка - стриптизьор/ка за празника на влюбените!
Поднесете подаръка си на любимия човек по специален и незабравим начин!
Подари незабравима Валентинка на Приятелката си за празника http://Mominskoparty.com/sveti-valentin.html
ИЛИ
Изненадай с еротичен подарък приятеля си http://Ergenskoparty.com/sveti-valentin.html
За контакт: 0879 815 710
http://obiavidnes.com/obiava/126397/striptizyori-i-striptizyorki-za-sveti-valentin

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,
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/126396/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/126395/pechelete-pari-ot-internet

Химикалка Centrum Quartet
Химикалка Centrum Quartet, различни цветове на писане, 0.7 mm, прозрачна, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
60бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126394/himikalka-centrum-quartet

Триъгълник Centrum
Триъгълник Centrum, равнобедрен, 13cm., бял
http://obiavidnes.com/obiava/126393/triygylnik-centrum

Блиндирана входна врата Модел 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки, два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/126392/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/126391/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Триъгълник Centrum
Триъгълник Centrum, правоъгълен, 23cm, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126390/triygylnik-centrum

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126389/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
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сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126388/pravete-pari-po-internet

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126387/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Триъгълник Centrum
Триъгълник Centrum, правоъгълен, 18cm, син
http://obiavidnes.com/obiava/126386/triygylnik-centrum

Транспортир Centrum
Транспортир Centrum, 10cm, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/126385/transportir-centrum

Заеми до 7000 лв
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/126384/zaemi-do-7000-lv

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/126383/otslabni-s-meyzitang

Чертожен комплект Ark 023-2
Чертожен комплект Ark 023-2, съдържа транспортир, тръгълник, линя, прозрачни
http://obiavidnes.com/obiava/126382/chertojen-komplekt-ark-023-2

Чертожен комплект Ark 025-9
Чертожен комплект Ark 025-9, съдържа транспортир, тръгълник, линя, пергел, прозрачни
http://obiavidnes.com/obiava/126381/chertojen-komplekt-ark-025-9
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Стъклена интериорна врата модел Sand G 14-8
Врати София предлага интериорни и блиндирани метални врати на изключително ниски цени и с високо качество.
Разполагаме с голямо разнообразие на цветове и модели. Поддържат се постоянно в наличност ,което позволява кратък
срок на монтаж във вашия дом. Разполагаме с шоуруми в цялата страна с голяма площ и голям брой мостри, които да
спомогнат за вашия избор.
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Елегантна врата, придаваща допълнителен чар на всяко
помещение.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
Посетете нашите шоуруми , за да можете да бъдете консултирани на ниво. При нас ще можете да разгледате голям
брой мостри, което ще улесни вашия избор.
http://obiavidnes.com/obiava/126380/styklena-interiorna-vrata-model-sand-g-14-8

Алтернативно лечение - zdrave24.bg
Лечение на всички болести с хомеопатия и билки. Как да изглеждаме по-здрави и красиви. Ефективна медицина за цялото
състояние на нашия организъм.
http://obiavidnes.com/obiava/126379/alternativno-lechenie---zdrave24bg

Чертожен комплект Ark 073
Чертожен комплект Ark 073, съдържа транспортир, два тръгълника, линя, прозрачни
http://obiavidnes.com/obiava/126378/chertojen-komplekt-ark-073

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/126377/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126376/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/126375/kamagra-gold-za-myje

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126374/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126373/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .

Страница 24/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126372/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,

Страница 25/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126371/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126370/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126369/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Линия Ark
Линия Ark, 30cm, прозрачна
http://obiavidnes.com/obiava/126368/liniya-ark

Кредит без предварително заплащане
аз съм финансист, кредитор на частния сектор, които правя оферти
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кредит от 10.000€ до 25.000.000€ признат в цял свят.
. Вие искате да получите кредит за проект за промени
кола или изграждане на собствения си дом.Вие искате
пари за обучение на вашите деца. Това не е ситуацията
много сериозен, защото сложих на ваше разположение втори шанс на
заеми от частни лица на лихвения процент от 2%. Свържете се с мен
адрес на електронна поща: rolandrichardfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/126367/kredit-bez-predvaritelno-zaplashtane

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/126366/cialis-aptechen

Разнообразие от интериорни врати в Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/126365/raznoobrazie-ot-interiorni-vrati-v-porta-nova

Здравейте, аз съм на заем оферта между специално сериозни
аз съм финансист, кредитор на частния сектор, които правя оферти
кредит от 10.000€ до 25.000.000€ признат в цял свят.
. Вие искате да получите кредит за проект за промени
кола или изграждане на собствения си дом.Вие искате
пари за обучение на вашите деца. Това не е ситуацията
много сериозен, защото сложих на ваше разположение втори шанс на
заеми от частни лица на лихвения процент от 2%. Свържете се с мен
адрес на електронна поща: rolandrichardfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/126364/zdraveyte-az-sym-na-zaem-oferta-mejdu-specialno-seriozni

Интериорна врата Gradde Wartburg, цвят Ясен Вералинга
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
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PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/126363/interiorna-vrata-gradde-wartburg-cvyat-yasen-veralinga

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/126362/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Консултантски услуги за продажби и комуникация, за семейства и двойки, за деца и ученици.
Консултантски услуги за продажби и комуникация
Индивидуални и групови консултации и обучения за повишаване на квалификацията и уменията при продажби.
Гарантираме сериозен ръст на продажбите Ви след това.
Консултантски услуги за семейства и двойки
Лични консултации за разрешаване на конфликти и подновяване на взаимоотношенията. Ще получите професионална
помощ за намиране правилния подход в трудни ситуации.
Консултантски услуги за деца и ученици
Общи консултации с цялото семейство както и индивидуално с детето, на основата на дълбоко-аналитична психология.
Ефикасни, кратки срещи с дълготрайни резултати.
Кой е Тошко Савов?
Консултант с над 24 години опит в продажбите. Дипломиран НЛП специалист и Комуникационна психология. Бариста и
Дегустатор за Кафе (Qualified Judge) Главен Трайнер на световен бранд Philips и Saeco както и в последните години
Rainbow, K
http://obiavidnes.com/obiava/126361/konsultantski-uslugi-za-prodajbi-i-komunikaciya-za-semeystva-i-dvoyki-za-deca-i

Тава Triton RAC-UP-750-A4 за комуникационен шкаф
Тава Triton RAC-UP-750-A4 за комуникационен шкаф, 19", 1U, 750мм дълбочина, 80кг товароносимост, перфорирана
http://obiavidnes.com/obiava/126360/tava-triton-rac-up-750-a4-za-komunikacionen-shkaf

Слушалки Microsoft Xbox One Stereo Headset
Слушалки Microsoft Xbox One Stereo Headset, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/126359/slushalki-microsoft-xbox-one-stereo-headset

Тава Triton RAC-UP-X31 за комуникационен шкаф
Тава Triton RAC-UP-X31 за комуникационен шкаф, 19", 1U, 450мм дълбочина, 45кг товароносимост, перфорирана,
телескопична
http://obiavidnes.com/obiava/126358/tava-triton-rac-up-x31-za-komunikacionen-shkaf

Купувам земеделска земя в област Видин в селата .........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Видин в -община Брегово в селата-Балей,
Брегово, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци -община Бойница в селата – Бойница,
Бориловец, Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци -община Ново
Село в селата – Винарово, Неговановци, Ново Село, Флорентин, Ясен -община Видин в селата – Акациево, Антимово, Бела
Рада, Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни
Бошняк, Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново,
Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрън, Търняне -община
Кула в селата – Големаново, Извор Махала. Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово,
Чичил -община Грамада в селата – Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Лъка ,Срацимирово,
Тошевци -община Димово в селата – Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго Поле,
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Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци,
Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица -община Ружинци в селата – Бело Поле, Гюргич, Динково, Дражинци,
Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле -община Макреш в селата - Вълчек, Киреево, Макреш,
Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се
определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126357/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-vidin-v-selata-

Купувам земеделска земя в област Монтана в селата .................
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Монтана в - община Монтана, в селата –
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор
Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин,
Смоляновци, Студено Буче, Сумер, Трифоново -община Бойчиновци, в селата – Бели Брег, Бели Брод, Бойчиновци,
Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци -община Брусарци, в
селата – Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива Бара, Одоровци,
Смирненски -община Вълчедръм, в селата – Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово,
Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни Връх -община Лом, в селата – Добри Дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом,
Орсоя, Сливата, Сталийска Махала, Станево, Трайково -община Медковец, в селата – Аспарухово, Медковец, Пишурка,
Расово, Сливовик -община Якимово, в селата – Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово. Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126356/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-montana-v-selata-

Купувам земеделска земя в област Враца в селата ...............
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Враца в - община Враца, в селата – Баница, Бели
Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик,
Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци, Челопек, Чирен -община Борован, в селата –
Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково -община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран,
Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец -община Криводол, в селата – Баурене,
Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево,
Уровене, Фурен -община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево -община Оряхово,
в селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци -община Хайредин, в селата –
Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126355/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-vraca-v-selata-

Купувам земеделска земя в област Плевен в селата.......
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Плевен в -община Белене, в селата – Белене, Бяла
Вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари -община Гулянци, в селата – Брест, Гиген, Гулянци, Искър, Долни Вит,
Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково -община Долна Митрополия, в селата – Байкал,
Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа,
Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник -община Долни Дъбник, в селата – Бъркач, Долни Дъбник, Градина, Горни
Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовик -община Левски, в селата – Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана,
Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика,Обнова, Стежерово, Трънчовица -община Никопол, в селата – Асеново,
Бацова Махала, Въбел, Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,
Санадиново, Черковица -община Искър, в селата – Долни луковит, Искър, Писарово, Староселци, Долни луковит 2
-община Плевен, в селата – Беглеж, Бохот, Брестовица, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица,
Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново,
Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен -община Пордим, в селата – Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица,
Одърне, Пордим, Тотлебен -община Червен Бряг, в селата – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци,
Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен Бряг, Чомаковци -община Кнежа, в селата – Бреница, Еница, Кнежа,
Лазарово. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на
парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126354/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-pleven-v-selata
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Купувам земеделска земя в област Велико Търново в селата........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Велико Търново в: -община Велико Търново, в
селата – Балван, Белчевци, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Бранковци, Буковец,
Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща Вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Деветаците, Дичин, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долни Дамяновци, Долен Еневец,
Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Кисьовци, Кладни Дял, Клъшка Река, Куцаровци, Къпиново, Лагерите,
Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Марговци, Миндя, Мишеморков Хан, Момин Сбор, Нацовци, Никюп, Ново Село,
Осенарите, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци,
Райковци, Рашевци, Ресен, Русаля, Русковци, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха Река, Сърненци,
Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Цепенарите, Церова Кория, Цонковци, Шемшево, Шодековци, Ялово -община
Горна Оряховица, в селата – Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица,
Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра -община Лясковец, в селата –
Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя -община Павликени, в селата – Батак, Бутово, Бяла
Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина,
Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово -община Полски Тръмбеш, в селата – Вързулица,
Иванча, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Полски
Тръмбеш, Раданово, Стефан Стамболово, Страхилово -община Свищов, в селата – Алеково, Александрово, Българско
Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Свищов,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена -община Стражица, в селата – Асеново, Балканци, Бреговица, Благоево, Виноград,
Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор -община Сухиндол, в селата – Бяла Река, Горско
Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сухиндол. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126353/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo-v-selata

Купувам земеделска земя в област Русе в селата......
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Русе в -община Борово, в селата – Батин,
Борово, Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник -община Бяла, в селата – Бистренци, Ботров,
Бяла, Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово, Стърмен -община Ветово, в селата –
Кривня, Писанец, Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново -община Две Могили, в селата – Баниска, Батишница, Бъзовец,
Две Могили, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково -община Иваново, в
селата – Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен,
Щръклево -община Русе, в селата – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново Село, Просена, Русе,
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена Вода, Ястребово -община Сливо Поле, в селата – Бабово, Борисово,
Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо Поле, Стамболово, Черешово, Юделник -община
Ценово, в селата – Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126352/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-ruse-v-selata

Купувам земеделска земя в област Разград в селата......
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Разград в -община Завет , в селата Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево -община Исперих , в селата – Белинци, Бърдоква,
Вазово, Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци,
Лъвино, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево
-община Кубрат, в селата – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене,
Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер -община Лозница, в селата – Бели Лом, Веселина,
Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя Вода, Студенец,
Трапище, Тръбач, Чудомир -община Разград, в селата – Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица,
Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит Камък, Просторно, Поройще, Радинград, Разград, Раковски,
Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец -община Самуил, в селата – Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма
Вода, Голям Извор, Желязковец,Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово -община Цар
Калоян, в селата – Езерче, Костанденец, Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се
определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126351/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-razgrad-v-selata
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Купувам земеделска земя в област Търговище в селата....
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово ,Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,
Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци -община Антоново, в селата – Антоново, Банковец, Богомолско, Букак,
Великовци, Вельово, Глашатай, Голямо Доляне, Горна Златица, Градинка, Греевци, Девино, Длъжка Поляна, Добротица,
Долна Златица, Дъбравица, Изворово, Калнище, Капище, Китино, Коноп, Крайполе, Крушолак, Къпинец, Кьосевци,
Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Манушевци, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно,
Присойна, Пчелно, Равно Село, Разделци, Свирчово, Свободица, Семерци, Слънчовец, Стара Речка, Старчище, Стеврек,
Стойново, Стройновци, Таймище, Тиховец, Трескавец, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни Бряг, Шишковица,
Язовец, Яребично, Ястребино Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината
на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126350/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-tyrgovishte-v-selata

Купувам земеделска земя в област Шумен в селата........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Шумен в община Върбица, в селата – Бяла Река,
Тушовица, Станянци, Чернооково, Нова Бяла Река, Маломир, Менгишево, Иваново, Методиево, Ловец, Божурово, Сушина,
Конево, Крайгорци, Кьолмен -община Венец, в селата – Борци, Боян, Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев,
Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково -община Хитрино, в селата – Байково, Близнаци, Висока
Поляна, Върбак, Хитрино, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово,
Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна -община Каолиново, в селата – Браничево, Гусла, Дойранци,
Долина, Загориче, Климентово, Каолиново, Лиси връх, Лятно, Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор
Икономово, Тъкач -община Каспичан,в селата – Върбяне, Златна Нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила,
Плиска, Калугерица -община Никола Козлево, в селата – Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола
Козлево, Пет Могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица -община Нови Пазар, в селата – Беджене, Войвода,
Енево, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Нови Пазар, Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан,
Стоян Михайловски, Тръница -община Велики Преслав, в селата – Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово,
Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан Крум, Преслав-Кирково -община Шумен, в селата –
Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково,
Кладденец, Костена Река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панаьот Волово, Радко Димитриево,
Салманово, Средня, Струино, Царев Брод, Черенча. - община Смядово, в селата – Александрово, Бял Бряг, Веселиново,
Желъд, Кълново, Ново Янково, Черни Връх, Янково. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се
определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126349/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-shumen-v-selata

Купувам земеделска земя в област Силистра в селата.....
Агроленд купува земеделски земи от собственици в област Силистра в -община Алфатар, в селата – Алфатар, Алеково,
Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец -община Кайнарджа, в селата – Войново, Голеш, Господиново,
Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав,
Средище, Стрелково -община Силистра, в селата – Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан,
Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец,
Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович -община Дулово, в селата – Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец,
Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда,
Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица -община Тутракан, в селата – Антимово,
Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев
Дол, Цар Самуил, Шуменци -община Главиница, в селата – Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово,
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Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина,
Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор -община Ситово, в селата – Босна, Гарван, Добротица, Ирник,
Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126348/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-silistra-v-selata

Купувам земеделска земя в област Добрич в селата...................
Агроленд купува земеделски земи от собственици в област Добрич, -община Балчик , в селата-Балчик, Безводица, Бобовец,
Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кремена, Ляхово, Преспа, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци,
Храброво, Царичино -община Генерал Тошево, в селата-Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, Кардам,
Конаре, Крайще, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир,
Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково -община Добрич, в селата-Алцек, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина,
Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово,
Дряново, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Лясково, Ловчанци, Ломница,
Малка Смолница, Медово, Методиево, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево,
Плачидол, Подслон, Полковник Свещарово, Полковник Иваново, Попгригорово, Прилеп, Приморци, Пчелино, Пчелник,
Полковник Минково, Победа, Росеново, Свобода, Славеево, Самуилово, Смолник, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново,
Стожер, Сливенци, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Добрич -община Каварна, в селата-Белгун, Било,
Божурец, Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Селце,
Септемврийци, Травник, Хаджи Димитър, Челопечене -община Крушари, в селата-Абрит, Александрия, Бистрец, Габер,
Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново,
Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг -община Тервел, в селата-Ангеларий, Балик, Безмер,
Божан, Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци,
Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел,
Честименско -община Шабла, в селата-Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари
Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци, Шабла. Плащане веднага след проверка на
имота,цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126347/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-dobrich-v-selata

Купувам земеделска земя в област Варна в селата........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Варна в -община Аврен , в селата – Аврен ,
Бенковски , Болярци , Добри Дол , Дъбравино , Казашка Река , Китка , Круша , Равна Гора , Садово , Синдел , Тръстиково ,
Юнак , Царевци -община Аксаково , в селата – Ботево , Водица , Въглен , Доброглед , Засмяно , Зорница , Игнатиево ,
Изворско , Кичево , Климентово , Крумово , Куманово , Любен Каравелово , Новаково , Орешак , Припек , Радево , Слънчево
, Яребична -община Белослав , в селата – Белослав , Разделна , Езерово , Страшимирово -община Бяла , в селата – Горица ,
Господиново , Дюлино , Попович , Самотино -община Ветрино , в селата – Белоградец , Ветрино , Габърница ,
Доброплодно , Млада Гвардия , Момчилово , Невша , Неофит Рилски , Средно Село , Ягнило -община Вълчи Дол , в селата –
Бояна , Брестак , Войводино , Вълчи Дол , Генерал Киселово , Генерал Колево , Добротич , Есеница , Звънец , Изворник ,
Искър , Калоян , Караманите , Кракра , Метличина , Михалич , Оборище , Радан Войвода , Стефан Караджа , Страхил ,
Червенци , Щипско -община Долни Чифлик , в селата – Булаир , Бърдарево , Венелин , Голица , Горен Чифлик , Гроздьово ,
Детелина , Долни Чифлик , Кривини , Нова Шипка , Ново Оряхово , Пчелник , Рудник , Солник , Старо Оряхово , Юнец
-община Девня , в селата – Девня , Падина , Кипра -община Дългопол , в селата – Арковна , Аспарухово , Боряна , Величково
, Камен Дял , Комунари , Красимир , Лопушна , Медовец , Партизани , Поляците , Рояк , Сава , Сладка Вода , Цонево ,
Голямо Делчево , Яворово -община Провадия , в селата – Блъсково , Бозвелийско , Бързица , Венчан , Градинарово , Добрина
, Житница , Златина , Китен , Комарево , Кривня , Манастир , Неново , Овчага , Петров Дол , Провадия , Равна ,
Славейково , Снежина , Староселец , Тутраканци , Храброво , Чайка , Черковна , Черноок -община Суворово , в селата –
Баново , Дръндар , Изгрев , Калиманци , Левски , Николаевка , Просечен , Суворово , Чернево.Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126346/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-varna-v-selata

Купувам земеделска земя в област Бургас в селата.......
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в обл.Бургас в : -община Айтос в селата- Айтос,
Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново,
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Съдиево, Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка; - община Бургас в селата- Братово, Брястовец, Бургас, Българово,
Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море; -община Камено в
селата - Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода,
Трояново, Тръстиково, Черни връх; - община Карнобат в селата - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци,
Детелина, Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач,
Козаре, Крумово градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Смолник, Соколово,
Сърнево, Хаджиите, Церковски, Черково; -община Несебър в селата - Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица,
Несебър, Обзор, Оризаре, Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тънково; -община Поморие в селата Александрово, Ахелой, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка,
Медово, Поморие, Порой, Страцин; -община Созопол в селата - Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода,
Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора, Росен Созопол, Черноморец; -община Средец в селата - Белеврен, Белила,
Бистрец, Богданово, Варовник, Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка,
Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново,
Росеново, Светлина, Синьо камене, Сливово, Средец, Суходол, Тракийци, Факия; -община Сунгурларе в селата - Бероново,
Босилково, Ведрово, Везенково, Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен,
Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис, Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Сунгурларе, Съединение, Терзийско,
Черница, Чубра; -община Руен в селата - Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Дюля,
Заимчево, Зайчар, Звезда, Каменяк, Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци,
Припек, Просеник, Разбойна, Речица, Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец,
Средна махала, Струя, Топчийско, Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Ясеново. Плащане веднага след проверка на
имота пред нотариус, цената се определя от населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126345/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-burgas-v-selata

Купувам земеделска земя в област Сливен в селата.......
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Сливен в -община Нова Загора, в селата –
Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял Кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново,
Коньово, Кортен, Крива Круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет
Могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил Войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско Поле,
Ценино -община Сливен, в селата – Биково, Било, Бинкос, Бозаджии, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно
Александрово, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Калояново, Камен,Кермен, Ковачите, Козин
Дол, Крушаре, Мечкарево, Младово, Мъсърлии, Николаево, Панаретовци, Ръченица, Самуилово, Селиминово, Скобелево,
Средорек, Старо Село, Струпец, Трапоклово, Тополчане, Чинтулово, Чокоба -община Твърдица ,в селата – Близнец,
Оризари, Сборище, Сърцево, Твърдица, Червенаково, Шивачево. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126344/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-sliven-v-selata

Купувам земеделска земя в област Ямбол в селата........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Ямбол в -община Стралджа, в селата –
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин,
Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда -община Тунджа, в
селата – Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец,
Крумово, Кукорево, Маломир, Меден Кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладененец, Окоп, Победа, Робово,
Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник
-община Болярово, в селата – Болярово, Воден, Вълчи Извор, Голямо Крушево, Горска Поляна, Денница, Дъбово,
Златиница, Иглика, Камен Връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа, Шарково -община Елхово, в селата – Борисово, Бояново, Вълча Поляна, Голям Дервент,
Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир,
Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126343/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-yambol-v-selata

Купувам земеделска земя в област Стара Загора в селата........
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Агроленд купува обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в :
-община Братя Даскалови в селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село,
Колю Мариново, Малко Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин,
Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора;
-община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец,
Обручище,Помощник, Разделна;
-община Казанлък в селата – Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци,
Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка,
Ясеново;
-община Мъглиж в селата - Ветрен, Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода;
- община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски, Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец,
Столетово, Тракия, Ястребово;
- община Павел Баня в селата – Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово,
Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия, Тъжа, Търничени;
- община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец,
Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево,
Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково;
- община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще,
Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово,
Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново
Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница,
Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово;
-община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово,
Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово,
Чирпан, Яздач;
-община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище, Димовци, Жълтопол, Конаре.
Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на
трайно ползване и арендния договор.тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126342/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-stara-zagora-v-selata

Купувам земеделска земя в област Стара Загора в селата........
Агроленд купува обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в :
-община Братя Даскалови в селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село,
Колю Мариново, Малко Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин,
Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора;
-община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец,
Обручище,Помощник, Разделна;
-община Казанлък в селата – Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци,
Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка,
Ясеново;
-община Мъглиж в селата - Ветрен, Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода;
- община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски, Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец,
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Столетово, Тракия, Ястребово;
- община Павел Баня в селата – Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово,
Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия, Тъжа, Търничени;
- община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец,
Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево,
Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково;
- община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще,
Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово,
Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново
Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница,
Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово;
-община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово,
Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово,
Чирпан, Яздач;
-община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище, Димовци, Жълтопол, Конаре.
Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на
трайно ползване и арендния договор.тел. за връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126341/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-stara-zagora-v-selata

Купувам земеделска земя в област Хасково в селата........
Агроленд купува обработваеми земеделски земи от собственици в област Хасково в - община Димитровград, в селата –
Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски Извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец,
Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Меричлери, Радиево, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско,
Черногорово, Ябълково - община Любимец, в селата – Белица, Васково, Вълче Поле, Георги Добрево, Дъбовец,
Йеросалимово, Лозен, Любимец, Малко Градище, Оряхово - община Минерални Бани, в селата – Ангел Войвода, Боян
Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево - община Свиленград, в
селата – Варник, Генералово, Дервишка Могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина,
Мезек, Михалич, Младиново, Момково,Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна Гора, Райкова Могила, Сива Река, Сладун,
Студена, Чернодъб, Щит - община Симеоновград, в селата – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево,
Свирково, Троян, Тянево - община Стамболово, в селата – Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка,
Голобрадово, Голям Извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно Поле, Жълти Бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево,
Лясковец, Маджари, Малък Извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева Поляна община Харманли, в селата – Бисер, Богомил, Болярски Извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново,
Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър Камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,
Славяново, Смирненци, Черепово, Черна Могила, Шишманово - община Хасково, в селата – Александрово, Брягово,
Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво Поле,
Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи,
Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка Поляна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/126340/kupuvam-zemedelska-zemya-v-oblast-haskovo-v-selata

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/126339/pravete-pari-po-internet

Тава Triton RAC-UP-X31 за комуникационен шкаф
Тава Triton RAC-UP-X31 за комуникационен шкаф, 19", 1U, 850мм дълбочина, 80кг товароносимост, перфорирана
http://obiavidnes.com/obiava/126338/tava-triton-rac-up-x31-za-komunikacionen-shkaf

Очила за виртуална реалност Sony PlayStation VR
Очила за виртуална реалност Sony PlayStation VR, OLED дисплей 1920xRGBx1080, добър 3D ефект
http://obiavidnes.com/obiava/126337/ochila-za-virtualna-realnost-sony-playstation-vr

Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-L2500D с подарък хартия А4 500 листа
Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-L2500D с подарък хартия А4 500 листа, монохромен
принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 26 стр/мин, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/126336/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-brother-dcp-l2500d-s-podaryk-hartiya-a4-500-

Входни,интериорни,алуминиеви и стъклени врати
В шоурум Порта Нова Бургас можете да намерите изгодни предложения за блиндирани и интериорни врати.
Произвеждат се в различни цветове. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/125905/vhodniinteriornialuminievi-i-stykleni-vrati

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126335/ovlajniteli-na-vyzduha

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126334/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
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http://obiavidnes.com/obiava/126333/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа 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, 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/126332/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Детоксикатори
Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на
краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с
инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате
сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки,
подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява
локално кръвообръщението и премахва болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три
независими функции- 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40
процедури) - 2 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за
физиотерапия - 1 комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126331/detoksikatori

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126330/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

BLU Tank 2 (черно-червен)
BLU Tank 2 (черно-червен), поддържа 2 Sim карти, 2.4" (6.096 cm), 32MB RAM, 24MB Flash памет(+microUSB карта), 99g
http://obiavidnes.com/obiava/126329/blu-tank-2-cherno-cherven

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126328/ozonator-za-avtomobila---tehnomag
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РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126327/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126326/pechelete-pari-ot-internet

Цифрова ултразвукова вана 2 л - ТехноМаг
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126325/cifrova-ultrazvukova-vana-2-l---tehnomag

Тава Triton RAB-UP-450-A1 за комуникационен шкаф
Тава Triton RAB-UP-450-A1 за комуникационен шкаф, 19", 1U, 450мм дълбочина, 40кг товароносимост, перфорирана
http://obiavidnes.com/obiava/126324/tava-triton-rab-up-450-a1-za-komunikacionen-shkaf

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/126323/zaem-do-7000-lv

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене. https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
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http://obiavidnes.com/obiava/126322/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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/126321/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Инкубатори от Borisof &son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/126320/inkubatori-ot-borisof-son

Famous Agency – Агенция за таланти
Електонният каталог http://Famous.Agency обединява и предлага ангажименти на модели/статисти, манекени, танцьори,
певци/музиканти, фотографи и много други.
Ако вие притежавате съответният талант може безплатно да създадете портфолио в Famous.Agency.
Също така Famous Agency може да предложи нови и интересни лица за вашите рекламни материали, видео клипове и др.
медийна продукция.
За контакт: www.Famous.Agency / 0877 08 7000
http://obiavidnes.com/obiava/126319/famous-agency--agenciya-za-talanti

Слушалки Sennheiser PC 151
Слушалки Sennheiser PC 151, микрофон, 15Hz - 23kHz, черни
http://obiavidnes.com/obiava/126318/slushalki-sennheiser-pc-151

Форма-Д предлага висококачествени теракота, фаянс, гранитогрес, мебели за баня, смесители,
вани на испански, италиански, словенски и други производители.
Форма-Д предлага висококачествени теракота, фаянс, гранитогрес, мебели за баня, смесители, вани на испански,
италиански, словенски и други производители. Форма-Д изработва за клиентите си 3 Д визуализации на проектите за
баня. Форма-Д предлага на своите клиенти и интериорен дизайн на апартаменти, къщи, вили, офиси и др.
Заповядайте в нашите магазини:
Шоурум Форма-Д
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Адрес: гр. София
бул. "Александър Стамболийски"N 36
моб.тел. 0884 074 013
тел.:02/988 54 78
Шоурум Форма-Д
Адрес: гр. Пловдив
бул. "Васил Левски"N 240Г
моб.тел.:0887 762 724
http://obiavidnes.com/obiava/126317/forma-d-predlaga-visokokachestveni-terakota-fayans-granitogres-mebeli-za-banya-

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126316/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126315/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126314/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена,надписи и фирмено лого.Онлайн магазин.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/126313/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imenanadpisi-i-firmeno-logoonlayn-magazin
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Устни преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:Консекутивен превод представлява устен превод, при
който преводачът изслушва изказването на един участник и после го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ
при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени, работни обеди, конференции-в България и
Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в България и Румъния,бизнес срещи-в България
и Румъния,преводи на конференции, семинари и други мероприятия,телефонни преговори, други.Минималната заетост на
устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа. Цената се определя на час след договаряне
,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при пътуване до Р.Румъния от пресичането на
ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
Придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации,
налагащи познаване на обстановката и езика. придружаване на чуждестранни физически и юридически лица. Имаме
опит в посрещането и придружаването на чуждестранни бизнес партньори и гости в страната.
Цената се определя на час, за един преводач.
Юристите и сътрудниците на фирмата пък предлагат на нашите и на чуждестранните партньори всякакви правни
консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска марка или започването на
бизнес в Р. България и в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.България и в Р.Румъния.
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126312/ustni-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния - Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126311/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya--problem-za-vse-poveche-bylgari

BLU Tank 2 (черно-син)
BLU Tank 2 (черно-син), поддържа 2 Sim карти, 2.4" (6.096 cm), 32MB RAM, 24MB Flash памет(+microUSB карта), 99g
http://obiavidnes.com/obiava/126310/blu-tank-2-cherno-sin

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.
http://obiavidnes.com/obiava/126309/otslabni-s-lida
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Аранжиращ панел Triton RAB-UP-450-A1 за кабели
Аранжиращ панел Triton RAB-UP-450-A1 за кабели, 19", 1U, 6x куки, пластмасов
http://obiavidnes.com/obiava/126308/aranjirasht-panel-triton-rab-up-450-a1-za-kabeli

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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. (02)953 08 87
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/126307/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
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. (02)953 08 87
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/126306/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/126305/cours-de-bulgare-pour-trangers
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kamagra jelly
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/126304/kamagra-jelly

Аранжиращ панел Triton RAX-VP-X42-X2 за кабели
Аранжиращ панел Triton RAX-VP-X42-X2 за кабели, 42U, вертикален, метален
http://obiavidnes.com/obiava/126303/aranjirasht-panel-triton-rax-vp-x42-x2-za-kabeli

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/126302/viagra

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126301/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Слушалки Sennheiser PC 363D
Слушалки Sennheiser PC 363D, микрофон, гейминг, черни
http://obiavidnes.com/obiava/126300/slushalki-sennheiser-pc-363d

Онлайн био магазин
Био магазин Зелен свят предлага голямо разнообразие от органични здравословни храни, био козметика и много други
естествени продукти: Билки и билкови формули, био млечни продукти, пълнозърнести храни, суперхрани и естествени
спортни добавки, етерични масла и органична козметика, продукти за отглеждане на бебета и деца и други.
За повече информация посетете нашия уеб-сайт: http://www.bio-magazin.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/126299/onlayn-bio-magazin

Онлайн магазин за хранителни продукти
24 open e онлайн магазин за хранителни стоки, които предлага богат асортимент от храни, напитки, козметика и стоки
за дома. Всеки ден промоциални оферти. Само за територията на град София.
Използваме асортиментното разнообразие на добре разпознаваеми и установени доставчици. 24 open е вашия пазарен
помощник. Грижим се в кошницата винаги да попада най-доброто!
С 24 open в един по-удобен свят!
За повече информация: https://www.24open.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126298/onlayn-magazin-za-hranitelni-produkti

Бъдете неустоими с Парфюмсбг
Parfumsbg е онлайн парфюмерия специално създадена да задоволи желанията на всеки човек. В нашето забързано
ежедневие всички се нуждаем от удобно и съвременно място, където само с един клик да изберем нужния артикул.
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Необходимо е само да посетите вашата интернет търсачка и да ни потърсите. Нашите онлайн парфюми са 100 %
оригинални. Продуктите, които предлагаме са на едни от най-реномираните марки. Горди сме, че ви предлагаме качество
и дълготрайност на достъпни цени. Главната цел на онлайн парфюмерията ни е да осигуряваме професионално
обслужване на най-ниски цени.
За повече информация: http://www.parfumsbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126297/bydete-neustoimi-s-parfyumsbg

Видеонаблюдение | Контрол на достъп | Системи за сигурност
Инсталация на Системи за Видеонаблюдение от Лидера при Видеонаблюдението в България. Достъпни Цени, Безплатна
Консултация, Поддръжка и 24часова Гореща Линия. Камери и Системи за Видеонаблюдение през Интернет,
Видеонаблюдение Онлайн в Реално Време в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе
За повече информация: https://www.nrjsoft.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126296/videonablyudenie--kontrol-na-dostyp--sistemi-za-sigurnost

Богато разнообразие от везни
Фирма "КОМ КОМ" ООД предлага голям набор от: Лабораторни везни, прецизни и други медицински везни, платформени
везни, Електронни платформени везни, автомобилни везни, вагонни везни, взривозащитени везни, кранови везни, лентови
везни, мини везни-джобен формат, търговски везни, системи за дозиране и контрол, системи за автоматизация и
контрол, везни за поосово мерене и мерене в движение, везни за монорелсови пътища, тензометрични датчици, софтуер,
измервателни блокове, датчици и др. Предлага покупката на всички видове везни на изгоден лизинг
За повече информация: http://www.comcombg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126295/bogato-raznoobrazie-ot-vezni

Онлайн магазин за тунинг авточасти
Ние от TUNINGMYSTYLE предлагаме оптичен тунинг, качествени тунинг аксесоари от водещи полски, германски и
тайвански производители. Непрекъснато обхвата от предлаганите от нас тунинг авточасти се разширява, а с това и
доволните клиенти стават все повече и повече. Колектива ни е изграден от специалисти в областта на тунинговането.
В процес на работа изградихме работен процес, които гарантира високо качество на обслужване. Непрекъснато се
стараем да задоволяваме всяко едно предпочитание на нашите клиенти, като предлагаме гъвкави условия във всяко едно
отношение. Предлагаме уникални по рода си тунинг авточасти.
За повече информация: http://tuningmystyle.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126294/onlayn-magazin-za-tuning-avtochasti

Мебели Канор
Ламиниран и многослоен паркет, интериорни врати. Висококачествени мебели на достъпни цени, разнообразие на
естествени и ламинирани паркети, богат избор на интериорни врати, блиндирани врати и входни врати.
"Канор" е запазена марка, която създадохме, за да реализираме идеите си за работа с интериор и обзавеждане, работа с
хората и вникване в нуждите и желанията им. Реализацията на тези идеи е работата, която искаме да ни храни и
доставя удоволствие! Не претендираме да сме най-добри в бизнеса, но претендираме да сме такива в избора ни.
http://obiavidnes.com/obiava/126293/mebeli-kanor

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/126292/otslabni-s-meyzitang

Аранжиращ панел Triton RAB-ZP-X03-A2
Аранжиращ панел Triton RAB-ZP-X03-A2, 19", 1U, вертикален, с четка, метален
http://obiavidnes.com/obiava/126291/aranjirasht-panel-triton-rab-zp-x03-a2
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Интериорна врата Gama 204p, цвят Венге
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
http://obiavidnes.com/obiava/126290/interiorna-vrata-gama-204p-cvyat-venge

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126289/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126288/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 !
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ето тук www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126287/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126286/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126285/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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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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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126284/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/126283/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати с богато разнообразие от
цветове и размери на супер цени. Може да ни откриете на адрес: гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 41, до училище „П.
Славейков” /в к - с Билла/ или на, тел. за връзка с нас: 0899691030. Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/126282/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Качествени врати на ниски цени
Врати Пловдив фирма, която предлага входни и интериорни врати с много високо качество на изключително ниски
цени.Поддържаме голямо разнообразие от модели и цветове, а големите складови наличности ни позволяват да
изпълняваме поръчките в много кратки срокове.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89
http://obiavidnes.com/obiava/126281/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Лебедка Електрическа STEALTH 12V - 5897 kg/ 13000 LBS - внос от Англия - 1 година гаранция |
Rudimpex.com
Най-продаваната електрическа лебедка за пътна помощ, off-road, автовози. Модел "Стелт" 13000 либри- STEALTH 12V 5897 kg/ 13000 LBS - 1 година гаранция - доставка до 1 ден - на склад
Електрическа лебедка STEALTH
Сила на опън: 13000 Либри. /5897 кг./
Електродвигател:
Постоянни магнити, 5kW / 5.6hp (12v)
Предавателно отношение на редуктора: 196:1
Размер на барабана: (Dia * L): (65.0 mm* 224 mm)
Общи размери: (L*W*H): (548mm*158mm*270mm)
Чисто тегло: (39 kgs), Скорост на изтегляне : 1.8 метра/минута,
дължина на въжето: 20 метра, 9.2mm дебелина на въжето
Рудимпекс осигурява резервни части, специализиран сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички
английски лебедки закупени от фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/126280/lebedka-elektricheska-stealth-12v---5897-kg-13000-lbs---vnos-ot-angliya---1-godin

Инверторен IGBT електрожен MMA200 MINI-BLUE с дигитален дисплей - 1 година гаранция |
Rudimpex.com
Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначени за извършване на
прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа.
Технически характеристики:
заварява електроди от 1 до 4мм вкл.
Ток: 200 А
електронен дисплей
инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология
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вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата
Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала.
Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата.
Защита от пренапрежение.
Гаранция: 1 година
Окомплектовка:
кабели за маса
обикновенна маска
чукче
http://obiavidnes.com/obiava/126279/invertoren-igbt-elektrojen-mma200-mini-blue-s-digitalen-displey---1-godina-garan

Инверторен IGBT електрожен MMA200 MINI-BLUE с дигитален дисплей - 1 година гаранция |
Rudimpex.com
Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначени за извършване на
прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа.
Технически характеристики:
заварява електроди от 1 до 4мм вкл.
Ток: 200 А
електронен дисплей
инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология
вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата
Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала.
Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата.
Защита от пренапрежение.
Гаранция: 1 година
Окомплектовка:
кабели за маса
обикновенна маска
чукче
http://obiavidnes.com/obiava/126278/invertoren-igbt-elektrojen-mma200-mini-blue-s-digitalen-displey---1-godina-garan

МОДЕРЕН И КРАСИВ, Семеен Хотел Куин ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ това е
точният хотел на точното място!!!
МОДЕРЕН И КРАСИВ,
Семеен Хотел Куин
ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ това е точният хотел на точното място!!!
Хотел Куин съчетава елегантност, съвременни удобства, практичност и спокойствие. Разположен на ключово място в
село Айдемир, на републиканския път Силистра-Русе, и в близост до новия фериботен комплекс, хотелът работи
целогодишно и предлага настаняване в двойни и тройни стаи, както и апартаменти, с общ капацитет за 70 гости.
Стаите са с нестандартна архитектура и стилното им вътрешно оформление и обзавеждане отговарят на всички
изисквания за качество, като включват кабелна телевизия, високоскоростен интернет-достъп, климатизация и
централно отопление. Хотелът е подходящ за семейства с деца, самостоятелно пътуващи гости и организирани групи.
Коплексът разполага и с уютен кафе-бар, който ще ви предложи чудесна обстановка и възможност за спортни залагания
към Еврофутбол, а 200 местния ресторант ще ви впечатли с просторния си и красив салон, което го парви подходящ за
вашите семейни тържества. От сряда до събота ресторантът разполага с диджей и предлага жива музика, която ще
ви предразположи да прекарате незабравими мигове. Гостите ни разполагат с кабелна телевизия, високоскоростен
интернет достъп, климатизация и централно отопление. При интерес от страна на гостите ни, се организират
еднодневни екскурзии до природни забележителности в региона.
Прилагаме отстъпки за големи групи, редовни и корпоратовни клиенти, студенти и ученици.
Хотел „Куин” предлага на своите клиенти и гости най-разнообразни услуги предоставящи възможност за развлечения,
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добро прекарване и комфорт.Посещение на резерват,резервация за посещение на музеи, културни паметници и природни
забележителности .Организиране на семейни и други тържества. Безплатен Интернет .Копирни услуги. Преносим
компютър под наем.Пране и гладене .
-Удобства:
кафе-сладкарница
ресторант
сейф на рецепция
пране/гладене
паркинг
парк към хотела детски кът
плащане в брой
плащане с кредитни карти
магазин
денонощна рецепция
асансьор
-Обща информация
Етажи - 4, Единични стаи - 5, Двойни стаи - 14, Тройни стаи - 7, Апартаменти – 4
Единична стая- 36.00 лв
Двойна стая- 48.00 лв
Тройна стая- 60.00 лв
Апартамент- 72.00 лв
Телефон: 08675 48 84 / 0899 804 008 / 0894 781 856
Факс: 086753111
http://obiavidnes.com/obiava/126277/moderen-i-krasiv-semeen-hotel-kuin-funkcionalen-i-s-dobri-ceni-tova-e-tochniyat-h

BLU Diva Flex (златист)
BLU Diva Flex (златист), поддържа 2 Sim карти, 1.8" (4.5 cm), 24MB RAM, 32MB Flash памет(+microUSB карта), 0.3 Mpix
camera
http://obiavidnes.com/obiava/126276/blu-diva-flex-zlatist

Слушалки Sennheiser PC 7-USB
Слушалки Sennheiser PC 7-USB , микрофон, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/126275/slushalki-sennheiser-pc-7-usb-

Скоба Triton RA3-D3-A88 за аранжиране на кабели
Скоба Triton RA3-D3-A88 за аранжиране на кабели, 80 - 80мм
http://obiavidnes.com/obiava/126274/skoba-triton-ra3-d3-a88-za-aranjirane-na-kabeli

Клавиатура за HP 6820S
Клавиатура за HP 6820S, UK, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126273/klaviatura-za-hp-6820s

Intel Celeron G3930 двуядрен (2.9GHz
Intel Celeron G3930 двуядрен (2.9GHz, 2MB Cache, 350MHz-1.05GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/126272/intel-celeron-g3930-dvuyadren-29ghz

Intel Pentium G4560 двуядрен (3.5GHz
Intel Pentium G4560 двуядрен (3.5GHz, 3MB Cache, 350MHz-1.05GHz GPU, LGA1151) BOX
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http://obiavidnes.com/obiava/126271/intel-pentium-g4560-dvuyadren-35ghz

Intel Pentium G4600 двуядрен (3.6GHz
Intel Pentium G4600 двуядрен (3.6GHz, 3MB Cache, 350MHz-1.10GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/126270/intel-pentium-g4600-dvuyadren-36ghz

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126269/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126268/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126267/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126266/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124809/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124808/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124806/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124807/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124805/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124804/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124803/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124802/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124801/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124800/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126265/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/124779/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124789/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124799/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie
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КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124798/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124796/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124795/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124793/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124791/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124792/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124790/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Колелца DXRacer BLADE SP/0705/NW
Колелца DXRacer BLADE SP/0705/NW, 5 броя, черни
http://obiavidnes.com/obiava/126264/kolelca-dxracer-blade-sp0705nw

Проектор Epson EB-2065
Проектор Epson EB-2065, 3LCD, XGA (1024 x 768), 15,000:1, 5,500 lm, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x VGA, RJ45, MHL, Wi-Fi
ready, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126263/proektor-epson-eb-2065

Колони (Soundbar) Trust Asto
Колони (Soundbar) Trust Asto, 12W, 3.5mm jack, черен
http://obiavidnes.com/obiava/126262/koloni-soundbar-trust-asto

Стойка за кола Trust Premium 20398
Стойка за кола Trust Premium 20398, за устройства до 6", универсална, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126261/stoyka-za-kola-trust-premium-20398

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126260/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Матраци Тед
С какво настроение се събуждате сутрин? Чувствате ли се достатъчно отпочинали и свежи, готови за новият ден и
неговите предизвикателства или тялото ви е схванато и имате болки в гърб
http://obiavidnes.com/obiava/126259/matraci-ted
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Уеб дизайн
Искате ли да развиете вашия бизнес? А искате ли да имате повече клиенти? Ще ви бъде ли от полза, ако ви вземат на
сериозно
http://obiavidnes.com/obiava/126258/ueb-dizayn

Проектор Epson EB-2055
Проектор Epson EB-2055, 3LCD, XGA (1024 x 768), 15,000:1, 5,000 lm, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x VGA, RJ45, MHL, Wi-Fi
ready, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126257/proektor-epson-eb-2055

Квадратни тръби и арматурно желязо
Поради нарасналото използване на извита стомана в строителната индустрия ние внедрихме машини за изработка на
дъговидна ламарина, огъване на тръби от 10/10 до 200/200, огъваме също и П - образни профили.
http://obiavidnes.com/obiava/126256/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

Synology RT2600AC
Synology RT2600AC, 800Mbps(2.4GHz)/1733Mbps(5GHz)/2533Mbps combined bandwith, двуядрен 1.7GHz процесор, 512MB
DDR3 RAM, 4x Lan1000, USB 3.0, 4x MIMO Omni-directional антени
http://obiavidnes.com/obiava/126255/synology-rt2600ac

Проектор Epson EB-2040
Проектор Epson EB-2040, 3LCD, XGA (1024 x 768), 15,000:1, 4,200 lm, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x VGA, RJ45, MHL, 1x
HDBaseT, Wi-Fi ready, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126254/proektor-epson-eb-2040

Здраве ,възтановяване и масажи
Предлагаме алтернативни методи да решите здравословните си проблеми, възтановяване ,коригиране на тегло и
оздравителни,релаксиращи и антицелулитни масажи. Заповядайте в нашия холистичен кабинет.
За записване тел.0899 13 12 66
http://obiavidnes.com/obiava/126253/zdrave-vyztanovyavane-i-masaji

Пощенски Пликове с въздушни балончета 11/А 130х175мм Аеро плик, мехурчета, Куриерски,
Пратки
Пощенски пликове с въздушни балончета.
Подходящи за всякакви пратки.
- Специална хартия с PE (полиетиленово) покритие предпазват от влага
- 2 слоя въздушни балончета предпазват пратките от удър
- Затваряне със самозалепваща силиконова лента
Продаваме както на бройка така и на кашон.
Всички цени са в лева с включен ДДС.
При покупка за над 100лв БЕЗПЛАТНА Доставка
За редовни клиенти отстъпки!
11/A 130x175мм 200 бр в кашон, 0.13 лв./бр. 26.00 лв./кашон
12/B 140x225мм 200 бр в кашон, 0.19 лв./бр. 38.00 лв./кашон
13/C 170x225мм 100 бр в кашон, 0.21 лв./бр. 21.00 лв./кашон
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CD 200x175мм 100 бр в кашон, 0.22 лв./бр. 22.00 лв./кашон
14/D 200x275мм 100 бр в кашон, 0.28 лв./бр. 28.00 лв./кашон
15/E 240x275мм 100 бр в кашон, 0.34 лв./бр. 34.00 лв./кашон
16/F 240x350мм 100 бр в кашон, 0.42 лв./бр. 42.00 лв./кашон
17/G 260x350мм 100 бр в кашон, 0.46 лв./бр. 46.00 лв./кашон
18/H 290x370мм 100 бр в кашон, 0.48 лв./бр. 48.00 лв./кашон
19/I 320x455мм 50 бр в кашон, 0.78 лв./бр. 39.00 лв./кашон
20/K 370x480мм 50 бр в кашон, 0.84 лв./бр. 42.00 лв./кашон
21/L 420x480мм 50 бр в кашон, 1.10 лв./кашон/бр. 55.00 лв./кашон
22/M 480x480мм 50 бр в кашон, 1.30 лв./кашон/бр. 65.00 лв./кашон
http://obiavidnes.com/obiava/126252/poshtenski-plikove-s-vyzdushni-baloncheta-11a-130h175mm-aero-plik-mehurcheta-kurie

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126251/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126250/pravete-pari-po-internet

Intel Pentium G4620 двуядрен (3.7GHz
Intel Pentium G4620 двуядрен (3.7GHz, 3MB Cache, 350MHz-1.10GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/126249/intel-pentium-g4620-dvuyadren-37ghz

Synology FlashStation FS3017
Synology FlashStation FS3017, 2x шестядрени Intel Xeon E5-2620v3 2.4/3.2GHz, без твърд диск (24x SATA/SAS 2.5"
HDD/SSD), 64GB DDR4 ECC RAM, 2x Lan 10Gb, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/126248/synology-flashstation-fs3017

Частен детектив-Детективску услуги Пловдив-Детективска Агенция Фокс
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.
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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/126247/chasten-detektiv-detektivsku-uslugi-plovdiv-detektivska-agenciya-foks

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-Стара Загора
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/126246/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-stara-zagora

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ СЪС 100%
ГАРАНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ 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 развита икономика и без безработица.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на
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тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/126245/chehiya-bez-komision-garantirani-rabotni-mesta-chrez-agenciya-sys-100-garanciya

Продавам зарибителен материал - шаран 0.5-1кг
Рибовъдно стопанство "ЕЛЕШНИЦА" продава зарибителен материал - шаран от 50гр до 1кг. След 01.03.2017г. Цената е
по договаряне. Тел.: 0887 83 82 00
e-mail: momchev65@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126244/prodavam-zaribitelen-material---sharan-05-1kg

интериорни и входни врати
Предлагаме богат избор от качествени интериорни и входни врати.На вашето внимание представяме интериорна Чешка
врата скод 207,цвят бреза на достъпна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/126243/interiorni-i-vhodni-vrati

Възглавница DXRacer
Възглавница DXRacer, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126242/vyzglavnica-dxracer

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Abilityschool
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/126241/razgovoren-angliyski
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Подложка за крака DXRacer FR/FX0/NB
Подложка за крака DXRacer FR/FX0/NB, черна/синя
http://obiavidnes.com/obiava/126240/podlojka-za-kraka-dxracer-frfx0nb

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• 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 . (02)953 08 87
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/126239/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
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. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/126238/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

TP-Link Archer C5400
TP-Link Archer C5400, 1000Mbps(2.4GHz)/2167Mbps(5GHz)/5334Mbps combined bandwith, двуядрен 1.4GHz процесор, 4x
Lan1000, USB 3.0, 8x фиксирани антени
http://obiavidnes.com/obiava/126237/tp-link-archer-c5400

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/126236/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126235/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126234/pechelete-pari-ot-internet

Клавиатура за HP ProBook 4330S 4331S 4430S 4431S 4435S
Клавиатура за HP ProBook 4330S 4331S 4430S 4431S 4435S, UK, кирилица, черни бутони, сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/126233/klaviatura-za-hp-probook-4330s-4331s-4430s-4431s-4435s

Гледане на карти по нов за България метод.
Гледам на карти по нов за България метод. Гледане с малкото тесте 20 лева, с голямото тесте 25 лева, с 2те тестета
35 лева, с 2те тестета и бърза номерология 45 лева.
За контакт 0887469839
http://obiavidnes.com/obiava/126232/gledane-na-karti-po-nov-za-bylgariya-metod

Блиндирани врати
Борман Разполага с блиндирани врати на склад и може да ви ги смени до 7 дни. Безплатно взимане на размери и 2 години
гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/vrati-vhodni-borman/
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Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/126231/blindirani-vrati

Продавам тютюн
Продавам ситно нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Уникален на вкус и с перфектно качество.
Идеално почистен и фино нарязан.
Подготвен е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не люти и не пари! тел.0895513512
http://obiavidnes.com/obiava/126230/prodavam-tyutyun

Продавам тютюн
Продавам ситно нарязан тютюн Златна Вирджиния.
Уникален на вкус и с перфектно качество.
Идеално почистен и фино нарязан.
Подготвен е за пълнене на цигари, както с ръчна така и електронна машинка.
Няма тежка и неприятна миризма в затворени помещения.
Не люти и не пари!
http://obiavidnes.com/obiava/126229/prodavam-tyutyun

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа 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, 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/126228/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) – 1 бр.,
Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1
комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126227/detoksikatori

Курс по шведски език – второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126226/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Цифрова ултразвукова вана 2 л - ТехноМаг
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126225/cifrova-ultrazvukova-vana-2-l---tehnomag

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126224/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 23.02.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126223/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
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румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 07.02.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126222/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по румънски език – ниво B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 24.02.17. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
http://obiavidnes.com/obiava/126221/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 200 лв. Начало: 8.01.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126220/brazilski-portugalski----a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 06.01.17г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126219/portugalski-ezik----nivo-a2
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ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126218/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Изнасяне с изхвърляне на стари мебели за София
Нуждаете се от екип с хамали и товарен превоз за вашата секция, голям гардероб или старата спалня? Вече не е
модерно да правите нещата сами и цел икономичност. Сега има фирма Товарни Превози, която ще пристигне с екип на
място, ще натовари и извози всички порутени и старинни неща от дома ви. Вече може да ни откриете и онлайн:
http://xn--80adblldd9aggijdu.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1
%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://obiavidnes.com/obiava/126217/iznasyane-s-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-za-sofiya

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 05.02.2017.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126216/kurs-po-italianski-ezik--a2

Извозване на стари мебели София
Нанасяте се в нов дом и искате да се освободите от старите неща? Ние сме насреща! Фирмата hamalski.com, с
ръководител Братан Хамалски може да предложи най-конкурентни цени на услуги по изнасяне, товарене и извозване,
както за територията на столицата, така и за околността. Може да заявите нуждата си от Извозване на стари
мебели София и на адрес: http://hamalski.com/izvozvane-stari-mebeli-hamalski-sofia/.
bratan.hamalski@gmail.com
Братан Хамалски
0888 300 500
http://obiavidnes.com/obiava/126215/izvozvane-na-stari-mebeli-sofiya

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126214/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 07.02.2017. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126213/kurs-po-italianski-ezik--b1

Фирма за извозване на мебели София
Търси бързи решения за своя дом. Искате да се отървете от всичко излишно. Сега е моментът да се свържете с фирма
по извозване на стари мебели в София. Екипът на evro5.com работи експедитивно, качествено и лесно. Потърсете ни на
адрес в интернет: http://evro5.com/izvozvane-stari-mebeli-sofia/, за повече информация!
http://obiavidnes.com/obiava/126212/firma-za-izvozvane-na-mebeli-sofiya

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 28.01.2017. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126211/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
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пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126210/stranichni-prihodi-ot-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126209/rabota-ot-vkyshti-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125558/pravete-pari-po-internet

Клавиатура за HP ProBook 4330S 4331S 4430S 4431S 4435S
Клавиатура за HP ProBook 4330S 4331S 4430S 4431S 4435S, UK, черни бутони, сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/126208/klaviatura-za-hp-probook-4330s-4331s-4430s-4431s-4435s

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
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антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/126207/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/126206/infracherveno-topleshto--kilimche

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/126205/masajna-kushetka-magicpro

Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A
Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A, US, черна, без рамка
http://obiavidnes.com/obiava/126204/klaviatura-za-samsung-np305e7a-np300e7a

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
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/126203/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
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Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/126202/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/126201/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/126200/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Проектор Epson EB-1795F
Проектор Epson EB-1795F, 3LCD, Ultra mobile, Full HD (1920 x 1080), 10 000:1, 3 200 lm, VGA, HDMI, NFC, Wireless LAN,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/126199/proektor-epson-eb-1795f

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126198/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126197/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126196/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Клавиатура за HP Pavilion DV3-2000
Клавиатура за HP Pavilion DV3-2000, UK, тъмно синя
http://obiavidnes.com/obiava/126195/klaviatura-za-hp-pavilion-dv3-2000

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126194/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126193/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126192/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Проектор Epson EB-1785W
Проектор Epson EB-1785W, 3LCD, Ultra mobile, WXGA (1280 x 800), 10 000:1, 3 200 lm, VGA, HDMI, NFC, Wireless LAN, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126191/proektor-epson-eb-1785w

Проектор Epson EB-1780W
Проектор Epson EB-1780W, 3LCD, Ultra mobile, WXGA (1280 x 800), 10 000:1, 3 000 lm, VGA, HDMI, Wireless LAN, бял
http://obiavidnes.com/obiava/126190/proektor-epson-eb-1780w

Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A
Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A, UK, черна, без рамка
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http://obiavidnes.com/obiava/126189/klaviatura-za-samsung-np305e7a-np300e7a

Клавиатура за HP Pavilion 17 17-e
Клавиатура за HP Pavilion 17 17-e, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126188/klaviatura-za-hp-pavilion-17-17-e

Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N001O3046MFF_UBU)
Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N001O3046MFF_UBU), двуядрен Skylake Intel Pentium G4400T 2.90 GHz, 4GB DDR4,
500GB HDD 5400 rpm, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/126187/mini-kompyutyr-dell-optiplex-3046-m-n001o3046mff_ubu

Nippon ECK-711
Nippon ECK-711, терминал с четец и клавиатура, открит монтаж, до 1000 карти
http://obiavidnes.com/obiava/126186/nippon-eck-711

1TB Sony HD-B1BEU
1TB Sony HD-B1BEU, външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/126185/1tb-sony-hd-b1beu

Монитор Philips 221B7QPJEB
Монитор Philips 221B7QPJEB, 21.5" (54.61 cm), IPS панел, Full HD, 5ms, 20M : 1, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI, D-Sup, 2x
USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/126184/monitor-philips-221b7qpjeb

Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и удобна.
Кушетката е подходяща за всички видове масажни и козметични процедури.Тя е лека,компактна и лесно преносима.
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 :
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
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Цена 229лв.
Възглавници ,подложни ,за масажни кушетки:
Цилиндрична възглавница 25 лв
Полуцилиндрична възглавница 20 лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/126183/dyrvena-masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латек
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. теракот и фаянс. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място.
започване веднага, БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/126182/0882551735-dokazano-kachestvo-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-latek

Клавиатура за Acer Aspire ES1-511 ES1-520
Клавиатура за Acer Aspire ES1-511 ES1-520, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126181/klaviatura-za-acer-aspire-es1-511-es1-520

Pokemon Sun
Pokemon Sun, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/126180/pokemon-sun

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126179/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126178/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Блиндирана врата модел 666
Крилото на вратата е изработено от два метални листа, прахово боядисани с релефна повърхност, допълнително
оребрено с метални профили и фино пресовани дървесни частици тип "пчелна пита".
Касата е щокова с первази за от едната страна.
Заключването е тристрано отгоре, отдолу и отстрани.
Размери: 90/197 см.
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Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти.
http://obiavidnes.com/obiava/126177/blindirana-vrata-model-666

Блиндирана врата модел 666
Крилото на вратата е изработено от два метални листа, прахово боядисани с релефна повърхност, допълнително
оребрено с метални профили и фино пресовани дървесни частици тип "пчелна пита".
Касата е щокова с первази за от едната страна.
Заключването е тристрано отгоре, отдолу и отстрани.
Размери: 90/197 см.
Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти.
http://obiavidnes.com/obiava/126176/blindirana-vrata-model-666

Digimon World: Next Order
Digimon World: Next Order, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/126175/digimon-world-next-order

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126174/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Транспортни услуги | Професионално Преместване
Фирма „МИТ 2007“, разполага с голям екип от хора с опит в сферата на преместването и транспортирането на:
машини, багажи, мебели, транспорт на тежки гаражни клетки, контейнери, дърво и метало-обработващи машини.
Извършваме услуги с кранове и автокранове. Ако търсите транспортни услуги за София, България, Румъния, Гърция,
Сърбия или Македония - ние сме разумен и практичен избор.
За повече информация: http://transportni-uslugi.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126173/transportni-uslugi--profesionalno-premestvane

Нуждаете се от хамали, товарно такси, хамалски услуги, пренасяне, преместване и транспортиране - значи сте
попаднали на точното място - Хамали Хари.
Ние сме хамали професионалисти с традиции в сферата на хамалските и транспортните услуги, в бързото и качествено
преместване на Вашия дом и офис: преместване на каси и пиана, вещи, пренасяне на мебели на точното посочено от Вас
място.
С лекота нашите хамали ще се заемат с пренасянето на Вашия багаж и превоза на Вашите мебели като предварително
ще се погрижат за прилежното им опаковане с опаковъчни материали и кашони, предоставени от нас.
Хамали Хари предоставя своите услуги на територията на София и София окръг, на достъпни цени за Всеки един от Вас.
За повече информация: http://www.hamali-harry.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126172/nujdaete-se-ot-hamali-tovarno-taksi-hamalski-uslugi-prenasyane-premestvane-i-

Качество за всеки на преференциални цени
Хранителните ни добавки са базирани на растителни екстракти от редки билкови растения, доказали своите лечебни
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качества. Всички екстракти, вложени в хранителните ни добавки, са стандартизирани до високи стойности на
активните им вещества, като по този начин се осигуряват първокласното качество на продуктите и пределните
резултати за нашите клиенти.
За повече информация: http://vemoherb.com/shop/
http://obiavidnes.com/obiava/126171/kachestvo-za-vseki-na-preferencialni-ceni

Монитор ViewSonic VX2757-MHD
Монитор ViewSonic VX2757-MHD, 27" (68.58 cm) TN панел, Full HD, 2ms, 80 000 000:1, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/126170/monitor-viewsonic-vx2757-mhd

Качествени хранителни добавки предлагани от Вемохерб
Билките, които ние от ВемоХерб влагаме в своите екстракти, са с гарантиран произход и се отглеждат в екологично
чисти райони, което дава гаранция за високото качество на продуктите, които предлагаме.
Хранителните ни добавки са базирани на билкови екстракти, някои от които са от точно опредена билка или съвкупност
от редки билкови растения, които въздействат върху организма.
За повече информация: http://vemoherb.com
http://obiavidnes.com/obiava/126169/kachestveni-hranitelni-dobavki-predlagani-ot-vemoherb

Качество за всеки
ВемоХерб® не са просто хранителни добавки. Това е мисия за здраве и отлична форма. Ядрото на ВемоХерб® се състои
от хора, които са дълбоко убедени, че:
• добрата физическа форма и здраве са естествено състояние на организма
• здравето е ДАР от природата и този дар е естествен
• човешкият организъм има всички необходими дадености да се поддържа в отлична спортна и здравословна форма, а
ние само трябва да му помагаме
За повече информация посетете нашия уеб сайт : http://www.vemo-vsv.com/en/
http://obiavidnes.com/obiava/126168/kachestvo-za-vseki

Качество за всеки
ВемоХерб® не са просто хранителни добавки. Това е мисия за здраве и отлична форма. Ядрото на ВемоХерб® се състои
от хора, които са дълбоко убедени, че:
• добрата физическа форма и здраве са естествено състояние на организма
• здравето е ДАР от природата и този дар е естествен
• човешкият организъм има всички необходими дадености да се поддържа в отлична спортна и здравословна форма, а
ние само трябва да му помагаме
За повече информация посетете нашия уеб сайт : http://www.vemo-vsv.com/en/
http://obiavidnes.com/obiava/126167/kachestvo-za-vseki

Изберете българското, качественото, ефикасното и натуралното
Вемо 99 ООД е българска фирма – производител на висококачествени хранителни добавки, растителни и ензимни премиси
за фураж и стандартизирани билкови екстракти. С гордост можем да заявим, че през годините фирмата изгради
имидж на първокласен производител и нашите продукти са високо ценени и търсени на международните пазари.
За повече информация посетете нашия уеб сайт : http://bg.vemoherb.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126166/izberete-bylgarskoto-kachestvenoto-efikasnoto-i-naturalnoto

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126165/pravete-pari-po-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126164/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

Онлайн магазин за детски дрехи
Предлагаме уникални детски дрехи за вашето дете на супер ниски цени - детски блузи, детски роклички, детски якета,
детски панталони и още много дрехи за момичета и момчета. Възползвайте се с от нашето 50% намаление на детски
дрехи от Детска Дрехотека!
За да разгледате нашите неустоими предложение посетете: http://detskadrehoteca.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126163/onlayn-magazin-za-detski-drehi

3D принтери и 3D писалки с немско и холандско качество вече и на българският пазар!
3D printers предлага най-качествените 3D принтери и материали за 3D printeri на достъпни цени и добро обслужване !
За повече информация посетете нашия сайт:
http://3dbgprint.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126162/3d-printeri-i-3d-pisalki-s--nemsko-i-holandsko-kachestvo-veche-i-na-bylgarskiyat-pa

Италиански газови уредби, системи и газови инжекциони
Romanoautogasbg предлага най добрият италиански газов инжекцион и газови системи. Авто газови уредби - монтаж,
АГУ, електроника за автомобили на пропан бутан
Ние от Romanoautogasbg.com предлагаме монтиране и качествена поддръжка на газови уредби и системи на всякакви
автомобили, автогазовите системи романо са много прецизни и е важно да бъдат добре монтирани и обслужени, така
че да работят правилно и да изпитваме истинско удоволствие от шофирането. Всички газови системи, които ние
предлагаме са придружени и с гаранция, която да бъде разбираема за потребителя. Нашата идея, е че един перфектен
продукт, които напълно покрива претенциите на един клиент има нужда от качествено след продажбено обслужване.
Екипът ни разполага с най- добрите специалисти в областта с над 10 годишен опит в инсталирането и поддръжката на
авто газови системи. Компанията ни разполага със собствена лаборатория и система за контрол на качеството,
защото за нас е най-важно да изграждаме лоялни и дългосрочни взаимоотношения с всеки, които ни се е доверил.
http://obiavidnes.com/obiava/126161/italianski-gazovi-uredbi-sistemi-i-gazovi-injekcioni

Ремонт на покриви и хидроизолации
ВЕСИСТРОЙ-ТТ ЕООД е строителна фирма със сплотен колектив от високо квалифицирани специалисти. Изградили сме
широка мрежа от контакти с колеги и фирми доказали отговорността и високата си компетентност в сферата на
строителството в продължение на дълги години. Балансирано съотношение качество и цена на услугите Отлично
познаване на строителният пазар и технологиите на строителството в България. Следейки новите продукти на
водещите фирми в бранша, ние работим с професионални машини и инструменти за постигане висока ефективност на
крайния продукт. С индивидуален и гъвкав подход, даваме всичко от себе си в работата за удовлетворението на клиента
съобразявайки се с уникалните му специфични потребности. Екипът ни предлага висококачествена работа, коректност
и грижа за клиента. Както и предлага своите услуги на цялата територия на страната.
За повече информация:
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http://vesistroitt.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126160/remont-na-pokrivi-i-hidroizolacii

Ремонт на покриви и хидроизолации
ВЕСИСТРОЙ-ТТ ЕООД е строителна фирма със сплотен колектив от високо квалифицирани специалисти. Изградили сме
широка мрежа от контакти с колеги и фирми доказали отговорността и високата си компетентност в сферата на
строителството в продължение на дълги години. Балансирано съотношение качество и цена на услугите Отлично
познаване на строителният пазар и технологиите на строителството в България. Следейки новите продукти на
водещите фирми в бранша, ние работим с професионални машини и инструменти за постигане висока ефективност на
крайния продукт. С индивидуален и гъвкав подход, даваме всичко от себе си в работата за удовлетворението на клиента
съобразявайки се с уникалните му специфични потребности. Екипът ни предлага висококачествена работа, коректност
и грижа за клиента. Както и предлага своите услуги на цялата територия на страната.
За повече информация:
http://vesistroitt.com/
http://obiavidnes.com/obiava/126159/remont-na-pokrivi-i-hidroizolacii

32GB USB Flash Drive Sony Tiny Pink
32GB USB Flash Drive Sony Tiny Pink, USB 2.0, розова
http://obiavidnes.com/obiava/126158/32gb-usb-flash-drive-sony-tiny-pink

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/126157/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

32GB USB Flash Drive Sony Tiny Green
32GB USB Flash Drive Sony Tiny Green, USB 2.0, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/126156/32gb-usb-flash-drive-sony-tiny-green

КАСЕТА ЗА SAMSUNG ML 1610/2010/2510/SCX-4521F/4321/DELL 1100/ XEROX 3117/3124 - P№
itcf ml1610 3686 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 3000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG ML 1610/2010/2510/SCX-4521F/4321/DELL 1100/ XEROX 3117/3124 - P№ itcf ml1610 3686 - IT
IMAGE - Неоригинален заб.: 3000k
http://obiavidnes.com/obiava/126155/kaseta-za-samsung-ml-161020102510scx-4521f4321dell-1100-xerox-31173124---

Врати от Борман България
Борман България ви предлага изгодни оферти за качествени врати на достъпни цени. Уверете се сами.
Сайта ни е: http://doors-sofia.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/126154/vrati-ot-borman-bylgariya
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РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126153/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

Guitar Hero Live
Guitar Hero Live, за iOS
http://obiavidnes.com/obiava/126152/guitar-hero-live

оферта на заем пари с лихва от 3% /// catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се изплати заема. Нашата услуга е от 4000 до € 500.000
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/126151/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--catherinemoutier13gmailcom

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
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За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/126150/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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/126149/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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 английски – 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/126148/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Nippon ECK-701
Nippon ECK-701, терминал с четец и клавиатура, открит монтаж, управление на електронна брава, до 800 карти
http://obiavidnes.com/obiava/126147/nippon-eck-701

Блиндирана входна врата модел 701-B
блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
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вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна.
Ако търсите нещо по – нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността
http://obiavidnes.com/obiava/126146/blindirana-vhodna-vrata-model-701-b

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена, надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/126145/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magaz

Nippon ECK-04
Nippon ECK-04, терминал с четец и клавиатура, открит монтаж, управление на електронна брава, до 4000 карти
http://obiavidnes.com/obiava/126144/nippon-eck-04

Монитор ViewSonic XG2401
Монитор ViewSonic XG2401, 24" (60.96 cm) TN панел, Full HD, 1ms, 120 000 000:1, 350 cd/m2, DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/126143/monitor-viewsonic-xg2401

Блиндирана входна врата код Т110
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата
и не е подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва
вратата.
В комплекта се включва:
Крило 7см;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
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Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна (пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"); шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
http://obiavidnes.com/obiava/126142/blindirana-vhodna-vrata-kod-t110

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126141/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126140/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126139/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Настолен компютър HP Z240 Tower (Y3Y26EA)
Настолен компютър HP Z240 Tower (Y3Y26EA), четириядрен Skylake Intel Xeon E3-1245 v5 3.5/2.9GHz, 8GB DDR4, 1TB
HDD 7200 rpm, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/126138/nastolen-kompyutyr-hp-z240-tower-y3y26ea

Dreamcast Collection
Dreamcast Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/126137/dreamcast-collection

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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!
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126136/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126135/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126134/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Dreamworks Action Pack
Dreamworks Action Pack, за P
http://obiavidnes.com/obiava/126133/dreamworks-action-pack

Клавиатура за SONY VAIO VPC-CA
Клавиатура за SONY VAIO VPC-CA, US, сребриста
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http://obiavidnes.com/obiava/126132/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ca

Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A
Клавиатура за Samsung NP305E7A NP300E7A, UK, без рамка, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126131/klaviatura-za-samsung-np305e7a-np300e7a

Клавиатура за Toshiba Satellite L300 L300D L305 L305D A300
Клавиатура за Toshiba Satellite L300 L300D L305 L305D A300, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/126130/klaviatura-za-toshiba-satellite-l300-l300d-l305-l305d-a300

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/126129/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/126128/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126127/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/126126/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Хранителен режим при жените
Полезни статии за мускулна маса. Какво да ядем и кога. Кои са най-подходящите съвети за здравословно хранене?
http://obiavidnes.com/obiava/126125/hranitelen-rejim-pri-jenite

Лаптоп Lenovo V110-15IAP (80TG00VCBM)
Лаптоп Lenovo V110-15IAP (80TG00VCBM), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.1/2.4GHz, 15.6" (39.62cm) HD
Anti-Glare (HDMI), 4GB DDR3L, 1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 1.90kg
http://obiavidnes.com/obiava/126124/laptop-lenovo-v110-15iap-80tg00vcbm

Химикалка Mikro 600
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Химикалка Mikro 600, син цвят на писане, 0.7 mm, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 24бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126123/himikalka-mikro-600

Проектор Panasonic PT-EX520LEJ
Проектор Panasonic PT-EX520LEJ, без обектив, 3LCD, XGA (1024 x 768), 2 000:1, 5 300 lm, 2x HDMI, D-Sub, 2x USB A,
RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/126122/proektor-panasonic-pt-ex520lej

Химикалка Mikro 33
Химикалка Mikro 33, черен цвят на писане, 0.7 mm, оранжева, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 60бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126121/himikalka-mikro-33

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126120/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126119/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Химикалка Mikro 33
Химикалка Mikro 33, червен цвят на писане, 0.7 mm, оранжева, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 60бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126118/himikalka-mikro-33

Мултифункционално лазерно устройство Brother MFC-L2700DN в пакет с оригинална тонер
касета Brother TN-2310
Мултифункционално лазерно устройство Brother MFC-L2700DN в пакет с оригинална тонер касета Brother TN-2310,
монохромен лазерен принтер/скенер/копир/факс, 2400x600dpi, 24стр/мин, LAN & USB
http://obiavidnes.com/obiava/126117/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-brother-mfc-l2700dn-v-paket-s-originalna-to

Контейнери за строителни отпадъци
Фирма Hipo3 е лицензирана от Министерството на транспорта и има разрешителни за извършване на дейността
издадени от Министерството на околната среда и водите.
http://obiavidnes.com/obiava/126116/konteyneri-za-stroitelni-otpadyci
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оферта на заем пари с лихва от 3% /// catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се изплати заема. Нашата услуга е от 4000 до € 500.000
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/126115/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--catherinemoutier13gmailcom

Очаквайте спонсорирано обучение по програмиране на C++
Очаквайте скоро Шестото издание на "Спонсорирано обучение по програмиране на C++". То се осъществява със
съдействието на една от най-утвърдените български компании в сферата на създаването на игрален софтуер - Евро
Геймс Технолоджи (EGT).
За нас е чест, че сме изградили силни партньорски отношенията и за поредна година компанията се доверява на нас за
водещи на обучението.
През изминалите години сме обучили повече от 700 души, над 150 от които са намерили своята професионална
реализация в компанията-спонсор. Днес, голяма част от преминалите обученията са водещи тийм лидери в Евро Геймс
Технолоджи
Предстоящото обучение ще се проведе от топ лектори в областта на програмирането на C++. Преминавайки през
практическия курс, най-добрите участници ще получат възможност да започнат работа в Евро Геймс Технолоджи.
В момента Евро Геймс Технолоджи има екип от над 1250 професионалисти. Компанията се развива повече от 15 години
на пазара и днес работи успешно с над 75 страни в Европа, Азия, Южна и Централна Америка и Африка. Продуктите им
се представят ежегодно на най-престижните международни изложения на игралната индустрия.
Ако сте амбициозни и мотивирани, искате бляскава кариера и добри доходи, инвестирайте своето време и енергия в
програмиране и изследване на съвременните технологии.
Възползвайте се още днес и дайте старт на своята кариера.
Бъдете сред първите, които ще се срещнат с нашите специалисти, като изпратите своето CV на e-mail адрес:
betina@ontarget.bg. Очакваме кандидатурите ви!
http://obiavidnes.com/obiava/126114/ochakvayte-sponsorirano-obuchenie-po-programirane-na-c

КАСЕТА ЗА BROTHER HL L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400/DCP L5500/L6600/ MFC
L5700/L5750/L6800/L6900 - P№ TN3430 - Заб.: 3000k
КАСЕТА ЗА BROTHER HL L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400/DCP L5500/L6600/ MFC L5700/L5750/L6800/L6900 - P№
TN3430 - Заб.: 3000k
http://obiavidnes.com/obiava/126113/kaseta-za-brother-hl-l5000l5100l5200l6250l6300l6400dcp-l5500l6600-mfc-l5

КАСЕТА ЗА BROTHER HL L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400/DCP L5500/L6600/ MFC
L5700/L5750/L6800/L6900 - P№ TN3480 - Заб.: 8000k
КАСЕТА ЗА BROTHER HL L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400/DCP L5500/L6600/ MFC L5700/L5750/L6800/L6900 - P№
TN3480 - Заб.: 8000k
http://obiavidnes.com/obiava/126112/kaseta-za-brother-hl-l5000l5100l5200l6250l6300l6400dcp-l5500l6600-mfc-l5

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF - фрезовани
панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са

Страница 95/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF - ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
http://obiavidnes.com/obiava/126111/blindirana-vhodna-vrata

Химикалка Mikro 33
Химикалка Mikro 33, син цвят на писане, 0.7 mm, оранжева, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 60бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126110/himikalka-mikro-33

Проектор Panasonic PT-EX620EJ
Проектор Panasonic PT-EX620EJ, 3LCD, XGA (1024 x 768), 10 000:1, 6 200 lm, 2x HDMI, D-Sub, 2x USB A, 2x RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/126109/proektor-panasonic-pt-ex620ej

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126108/stranichni-prihodi-ot-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126107/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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) .
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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/126106/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Блиндирана входна врата код Т102, цвят Спарта
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок,всяка с по три активни шипа.Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7см,изработено от : метал, минерална вата и MDF-плоскости; регулируема каса за зид с
дебелина до 34см,с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков : иноксова сатенирана подвижна дръжка за
вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три
ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на
пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са скрити в касата;
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**Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/126105/blindirana-vhodna-vrata-kod-t102-cvyat-sparta

Стъклена интериорна врата Print G 13-6, каса Бяла
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Закаляването е процес, при който стъклото е подложено
на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При счупване,
то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При серия Print се слепват две 4 мм стъкла, чрез специален термичен
процес, като между тях се поставя фолио с принт. Принтът може да бъде едностранен или двустранен.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. *
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/126104/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-6-kasa-byala

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/126103/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Дигитален компас 8 в 1 - ТехноМаг
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/126102/digitalen-kompas-8-v-1----tehnomag
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Химикалка Mikro 310
Химикалка Mikro 310, син цвят на писане, 0.7 mm, бяла, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/126101/himikalka-mikro-310

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/126100/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) – 1 бр.,
Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1
комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126099/detoksikatori

Пластири за детоксикация на организма
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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/126098/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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/126097/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/126096/alkoholni-testeri

Орален дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126095/oralen-dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126094/ovlajniteli-na-vyzduha

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
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във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/126093/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, 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/126092/ultrazvukova-vanichka-za-pochistvane

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/126091/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвуково устройство за пране – система Silver
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.
http://obiavidnes.com/obiava/126090/ultrazvukovo-ustroystvo-za-prane--sistema-silver

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
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/126089/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Дестилатори 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.
http://obiavidnes.com/obiava/126088/destilatori-za-voda

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/126087/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/126086/ozonatori

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
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 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/126085/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Интериорна врата Gradde Blomendal
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
http://obiavidnes.com/obiava/126084/interiorna-vrata-gradde-blomendal

Проектор Panasonic PT-EX620LEJ
Проектор Panasonic PT-EX620LEJ, без обектив, 3LCD, XGA (1024 x 768), 10 000:1, 6 200 lm, 2x HDMI, D-Sub, 2x USB A, 2x
RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/126083/proektor-panasonic-pt-ex620lej

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126082/pravete-pari-po-internet
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ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126081/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126080/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Най-добри цени за блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати
Шоурум „Врати Бургас” Ви предлага богат избор от модели и цветова гама входни и интериорни врати на добри
цени!Направете правилния избор като изберете нас!
Адресът ни е: гр. Бургас, ул. Индустриална №3A
http://obiavidnes.com/obiava/126079/nay-dobri-ceni-za-blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си
http://obiavidnes.com/obiava/126078/pokana-za-rojdeni-dni

Гледане на карти по изключително точен метод
Гледам на карти по нов за България метод. Гледане с малкото тесте 20 лева, с голямото тесте 25 лева, с 2те тестета
35 лева, с 2те тестета и бърза номерология 45 лева.
За контакт 0887469839
http://obiavidnes.com/obiava/126077/gledane-na-karti-po-izklyuchitelno-tochen-metod

Врати на склад , с изгодни цени
Борман България има врати на склад и ви ги предлага на изгодни цени. Безплатно взимане на размерите. В цената е
включено, 2 години гаранция, бравата и дръжката също.
Сайта ни е: http://borman-bg.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/126076/vrati-na-sklad--s-izgodni-ceni

Химикалка Mikro Paper
Химикалка Mikro Paper, син цвят на писане, 0.7 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/126075/himikalka-mikro-paper
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Химикалка Mikro Paper
Химикалка Mikro Paper, син цвят на писане, 0.7 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/126074/himikalka-mikro-paper

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
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 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126073/inkubatori

Лаптоп Lenovo Thinkpad E460 (20ET003LBM) + допълнителна гаранция
Лаптоп Lenovo Thinkpad E460 (20ET003LBM) + допълнителна гаранция, двуядрен Skylake Intel Core i3-6100U 2.30GHz,
14.0" (35.56 cm) HD LED Display (HDMI), 4GB DDR3L, 500GB HDD 7200 rpm, 3x USB 3.0, Windows 10 Pro, 1.90kg
http://obiavidnes.com/obiava/126072/laptop-lenovo-thinkpad-e460-20et003lbm--dopylnitelna-garanciya

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 15 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126071/rumynski-ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 12 лева на учебен час
Дoпълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126070/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 12 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126069/grycki-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Campus” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 12 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126068/frenski-ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 12 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126067/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Цена: 12 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126066/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
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граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 12 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126065/ispanski-ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Цена: 12 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126064/italianski-ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” и
“Portuguеs a toda rapidez”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира
върху уменията за изразяване на португалски език. Цена: 12 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126063/portugalski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 12 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126062/finski-ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
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Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126061/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126060/turski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126059/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
-гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/126058/bylgarski-ezik-za-chujdenci

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126057/bulgarian-for-foreigners

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/126056/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Химикалка Mikro 1292
Химикалка Mikro 1292, син цвят на писане, 0.7 mm, черна, продава се с подаръчна кутия
http://obiavidnes.com/obiava/126055/himikalka-mikro-1292

Химикалка Mikro 1292
Химикалка Mikro 1292, син цвят на писане, 0.7 mm, червена, продава се с подаръчна кутия
http://obiavidnes.com/obiava/126054/himikalka-mikro-1292

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126053/dopylnitelni-dohodi-za-vseki
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Химикалка Mikro 1292
Химикалка Mikro 1292, син цвят на писане, 0.7 mm, бяла, продава се с подаръчна кутия
http://obiavidnes.com/obiava/126052/himikalka-mikro-1292

Химикалка Mikro 1292
Химикалка Mikro 1292, син цвят на писане, 0.7 mm, синя, продава се с подаръчна кутия
http://obiavidnes.com/obiava/126051/himikalka-mikro-1292

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126050/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РОЯЛ "FEURICH” / Акустичен Нов роял / Бял и Черен роял! Ново пиано марка: "FEURICH”
РОЯЛ "FEURICH” / Акустичен Нов роял / Бял и Черен роял! Ново пиано марка: "FEURICH”
В наличност – бял и черен гланц!
1.Нов акустичен роял, дължина – 161см., 88 клавиша, три педала. Произведен 2014г. Прекрасен дизайн! Отличен
тембър!Богат и колоритен звук!Безплатен транспорт! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка - 10г.!Подарък
столче за роял! Пианата и Роялите FEURICH са вдъхновение за хората по целият свят.
2.НОВО акустично ПИАНО / FEURICH са вдъхновение за хората по целия свят.•Цвят: Бял - висок гланц.• Модел 115 см. •
Дължина 146 см. • Ширина 61 см. • Тегло212кг.•Клавиатура пластика, • 88 клавиша, • три педала• Внос 2014г. За пианото
получавате: 1.БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ. 2.ДЕСЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ. 3.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ. В наличност
-!!!
ЦЕНА при запитване! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО - БОГАТ И КОЛОРИТЕН ЗВУК!
Цена при запитване!
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/126049/royal-feurich--akustichen-nov-royal--byal-i-cheren-royal-novo-piano-marka-feuri

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/126048/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126047/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126046/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126045/pravete-pari-po-internet

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126044/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126043/stranichni-prihodi-ot-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126042/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125856/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126041/pravete-pari-po-internet

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 www.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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126040/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126039/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126038/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/126037/otslabni-s-lida

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/126036/stranichni-prihodi-ot-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126035/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126034/pravete-pari-po-internet

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/126033/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Туризъм в село Момчиловци, Смолянско
Почивка и туризъм в Момчиловци - ТА "Виталити Традишънс" ООД
ТА „ВИТАЛИТИ ТРАДИШЪНС“ ООД, е създадена с цел да развива туроператорска и турагентска дейност основно в
региона на Родопа планина, и по-специално в родопското село Момчиловци.
Притежава удостоверение за регистрация № РК – 01 – 74532 за Туроператор и Турагент, издадено от Министерството
на туризма.
Предлагаме: собствен целогодишен туристически продукт за всички възрасти с много дейности, забавления,
приключения, спец. оферти, програми за преминаващи групи, екскурзоводи, пешеходни и вело преходи, ски, сноуборд,
информация, настаняване и др.
Екологично чисти продукти, произведени в Момчиловци.
КЛИЕНТИТЕ НИ българи, китайци, руснаци, французи, американци и други, знаят че са специални за нас! Правим всичко
възможно престоят им при нас да бъде ползотворен, цветен и незабравим!
ЗАЩО В МОМЧИЛОВЦИ?–
ЗАЩОТО ТОВА Е ЗЕМЯ ПОГАЛЕНА ОТ БОГА!
РАЙСКО КЪТЧЕ, СЪХРАНИЛО БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО…
ТУК ЧОВЕК СТАВА ЗДРАВ, ДУШЕВНО БОГАТ, СВОБОДЕН И ОБНОВЕН!
Момчиловци е мечтаната планинска приказка!
Сгушено в скута на Родопа планина, ви обещава приказна почивка!
Красивата природа, съхранените легенди и обичаи, преплетени с многовековна история ще се превърнат в подарък за
душата. Тук три светещи кръста и 27 параклиса бдят над християнската вяра, а лековито Аязмо цери млади и стари.
Заради отрицателно-йонизирания боров въздух, здравословната кухня, възможността за преходи сред величествената
природа и вярата, която лекува, селото е обявено за здравно-духовен център. Забележителностите в Момчиловци и
околностите правят населеното място желана туристическа дестинация, гостоприемна в четири сезона. Не случайно

Страница 113/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

селото е известно в цял Китай като оазиса на дълголетието! Посетете го! Тук ви очакваме с усмивка!
http://obiavidnes.com/obiava/126032/turizym-v-selo-momchilovci-smolyansko

Имоти в село Момчиловци, Смолянско
Недвижими имоти и туризъм Момчиловци -"Планински Рай" ЕООД
КУПЕТЕ ЗДРАВЕ ЗАЕДНО С ДОМА СИ! – това е мотото на нашата агенция „Планински Рай“ ЕООД, създадена с цел
покупко-продажба на недвижими имоти в Момчиловци и района на Смолян.
ЗАЩО ТУК? Защото Родопите са багри, ухание, здраве и любов…Извор на мъдрост, сила, вяра и родолюбие…Съкровище
на история, легенди и традиции…Родолюбиви българи, носещи енергията на новото време, но запазили усмивките,
душите и сърцата си…
НАШАТА ЦЕЛ: да предоставим на клиентите си качествена и бърза услуга при покупко – продажба, управление и
отдаване на недвижими имоти.
Използвайте опита ни, за да защитим Вашите интереси!
Ние сме активни, мобилни, отговорни, дискретни и лоялни!
Имаме желание и готовност за съвместна работа с всички колеги, които държат на качествено и коректно
предоставяне на услугата при посредничество в областта на недвижимите имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/126031/imoti-v-selo-momchilovci-smolyansko

Мартеници на едро и дребно. Гривни с надписи и фирмено лого. Онлайн магазин МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/126030/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazin-mir-

Bosnev: комплекти
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки и чанти, които си отиват. Бъдете винаги стилни с подбран
комплект чанта и обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/126029/bosnev-komplekti

Плевенска фирма за алуминиева и PVC дограма Васима
Фирма Васима ЕООД е водещ лидер на пазара благодарение на висококачествената дограма, която предлага. С повече от
20 години опит на пазара, Васима е една от най-познатите и предпочитани марки за врати, щори и охранителни ролетки
в Плевен. Предлаганите продукти са от ново поколение и са подходящи за всеки интериор и дизайн на помещението.
Тяхната материя е разнообразна и се състои от алуминий, дърво, текстил и др. Възползвайте се от нашите
професионални услуги на приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/126028/plevenska-firma-za-aluminieva-i-pvc-dograma-vasima

Комплекс Галерия Копривщица
Комплекс Галерия се състои от ресторант с 200 места,коктейл бар с 60 места,нощен клуб 200 места и хотлска част за
50 човека.Едно от най добрите места в Копривщица!
http://obiavidnes.com/obiava/126027/kompleks-galeriya-koprivshtica

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 !
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ето тук www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126026/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126025/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126024/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126023/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126022/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126021/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/126020/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
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 .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/126019/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
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/126018/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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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/126017/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/126016/cialis-aptechen

Липовон - най-добрия начин за отслабване
Купете най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
Всяка от капсулите на нашият продукт за отслабване съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) – 350mg
Garcinia Cambogia Extract – 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/126015/lipovon-----nay-dobriya-nachin-za-otslabvane

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/126014/kamagra-gel-za-myje

Лаптоп HP ProBook 450 G4 с подарък раница HP Value
Лаптоп HP ProBook 450 G4 с подарък раница HP Value, двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Display & GeForce 930MX 2GB (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 (Type-C), Free DOS, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/126013/laptop-hp-probook-450-g4-s-podaryk-ranica-hp-value

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 www.easymoneybg.ovo.bg
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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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126012/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126011/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/126010/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
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Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/126009/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/126008/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
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клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/126007/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/126006/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/126005/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Агенция за разкриване на изневери - 0988343490
Агенция за разкриване на изневери.
Агенция за установяване, разкриване и доказване на изневери. Дискретно наблюдение , събиране на данни и информация местоживеене ,навици , контакти. Прилагане на фото и видео материали. Професионални услуги 24 часа в денонощието.
Тел. 0988343490
http://obiavidnes.com/obiava/126004/agenciya-za-razkrivane-na-izneveri---0988343490

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/126003/viagra

Страница 121/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

Детективи Пловдив -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/126002/detektivi--plovdiv--0885350440

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/126001/otslabni-s-meyzitang

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/126000/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп HP ProBook 450 G4 с подарък раница HP Value
Лаптоп HP ProBook 450 G4 с подарък раница HP Value, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD LED Display (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.0 (Type C), Windows 10 Pro, 2.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/125999/laptop-hp-probook-450-g4-s-podaryk-ranica-hp-value

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125998/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125997/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125996/pravete-pari-po-internet

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/125995/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125994/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 www.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.

Страница 123/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.01.2017

За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125993/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125992/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125991/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125990/pravete-pari-po-internet

Салони Престиж (София)
Салон Престиж предлага уникални процедури за своите клиенти- LPG за цяло тяло,LPG за лице, масажи,
фризьорство,козметика маникюри,гореща ножица,матрично-ритъмна терапия, поставяне на филъри,перманентен
грим,мезотерапия,диагностика Накатани,брюлаж, колонотерапия ,кислородна терапия за лице и за коса.
Емайл
office@prestige-saloni.com
Работно време
Пон. - Съб.: 09:00ч - 20:30ч
Неделя: 12:00ч - 20:30ч
http://prestige-saloni.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/125989/saloni-prestij-sofiya

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол
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.
0888116420/0882720706
discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/125988/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

Новини и статии за мъжко здраве
Полезни съвети и статии за здраве и тонус при мъжете. Различни фактори за дискомфорт в половото здраве и начин на
действие. Как да имаме добър сексуален живот?
http://obiavidnes.com/obiava/125987/novini-i-statii-za-myjko-zdrave

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
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 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/125986/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125985/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/125984/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/125983/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/125982/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Курс за Администратори в хотел
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/125981/kurs-za-administratori-v-hotel

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125980/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125979/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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 www.easymoneybg.ovo.bg
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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.
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