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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/132060/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/132059/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Квартира в центъра на Бургас
Стаи за нощувки в центъра на Бургас - комуникативно място, интернет, кабелна телевизия, хладилник. Над 10 нощувки –
отстъпка от цената. Удобно е за туристи, почиващи, временно пребиваващи, задочници, сезонни работници, кандидат
студенти. За контакт: ул. Славянска 32, тел. 0878441609, E-mail: jomars@abv.bg , Skype: jomars57
http://obiavidnes.com/obiava/132058/kvartira-v-centyra-na-burgas

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/127478/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://obiavidnes.com/obiava/128636/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Давам под наем нива на асфалт 15дка-град Асеновград
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Давам под наем нива 15.236дка-град Асеновград, област Пловдив, четвърта категория, има 56м лице на асфалтовия път
на изхода от Асеновград посока гробища и Мулдава. Близо е до града-лесен достъп. Може да се сключи и шестгодишен
договор за наем
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/130050/davam-pod-naem-niva-na-asfalt-15dka-grad-asenovgrad

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/132057/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg
skype име- obqva10
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132056/sigurna-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
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/132055/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132054/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Мултифункционалнo мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2400 с подарък 2 бр. хартия
Canon GP-501 A6
Мултифункционалнo мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2400 с подарък 2 бр. хартия Canon GP-501 A6, 10x15
cm, 100стр., принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 19стр/мин, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/132053/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g2400-s-podaryk-2-br-

Мастиленоструен принтер Canon PIXMA G1400 с подарък 2 бр. хартия Canon GP-501 A6
Мастиленоструен принтер Canon PIXMA G1400 с подарък 2 бр. хартия Canon GP-501 A6, 10x15 cm, 100стр., цветен, 4800
x 1200 dpi, 19стр/мин, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/132052/mastilenostruen-printer-canon-pixma-g1400-s-podaryk-2-br-hartiya-canon-gp-501-a6

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3400 с подарък 2 бр. хартия
Canon GP-501 A6
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3400 с подарък 2 бр. хартия Canon GP-501 A6, 10x15
cm, 100стр., цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 19 стр/мин, Wi-Fi, USB , A4
http://obiavidnes.com/obiava/132051/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g3400-s-podaryk-2-br-

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G4400 с подарък Canon
GI-490 BK
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G4400 с подарък Canon GI-490 BK, цветен
принтер/копир/скенер/факс, 4800 x 1200 dpi, 19 стр/мин, Wi-Fi, Cloud, USB , A4
http://obiavidnes.com/obiava/132050/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g4400-s-podaryk-canon-

Видео карта ASUS Radeon RX 550
Видео карта ASUS Radeon RX 550, 2GB, PCI-E 3.0, GDDR5, 128-bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/132049/video-karta-asus-radeon-rx-550

Ping Pong VR
Ping Pong VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132048/ping-pong-vr

Слушалки Asus Cerberus V2
Слушалки Asus Cerberus V2, микрофон, геймърски, червени
http://obiavidnes.com/obiava/132047/slushalki-asus-cerberus-v2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/132046/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Кабел Hama 80515
Кабел Hama 80515, от USB A(м) към micro USB Type B(м), USB 2.0, оплетка, 1m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132045/kabel-hama-80515

Кабел Hama 80514
Кабел Hama 80514, от USB A(м) към micro USB Type B(м), USB 2.0, оплетка, 1m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/132044/kabel-hama-80514

Кабел Hama 80513
Кабел Hama 80513, от USB A(м) към micro USB Type B(м), USB 2.0, оплетка, 1m, син
http://obiavidnes.com/obiava/132043/kabel-hama-80513

Клавиатура Natec Fury NFU-0866
Клавиатура Natec Fury NFU-0866, черна, гейминг, USB
http://obiavidnes.com/obiava/132042/klaviatura-natec-fury-nfu-0866

Кабел Hama 80510
Кабел Hama 80510, от USB A(м) към micro USB Type B(м), USB 2.0, оплетка, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/132041/kabel-hama-80510

Интериорна врата Gama 204, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
http://obiavidnes.com/obiava/132040/interiorna-vrata-gama-204-cvyat-zlaten-dyb

Клавиатура Natec Genesis NKG-0873
Клавиатура Natec Genesis NKG-0873, черна, гейминг, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/132039/klaviatura-natec-genesis-nkg-0873

Разклонител HAMA 137255
Разклонител HAMA 137255, 6 гнезда, защита за деца, 3200W максимално натоварване, хоризонтално завъртане, 1.4m,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/132038/razklonitel-hama-137255

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/128632/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Хибриден лаптоп Acer One 10 S1003-192B (NT.LCQEX.006)
Хибриден лаптоп Acer One 10 S1003-192B (NT.LCQEX.006), четириядрен Cherry Trail Intel Atom x5-Z8350 1.44/1.92 GHz,
10.1"(25.65cm) HD Display (micro HDMI), 2GB, 32GB eMMC, micro USB, Windows 10, 1.27kg
http://obiavidnes.com/obiava/132037/hibriden-laptop-acer-one-10-s1003-192b-ntlcqex006
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Врати до един час
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/132036/vrati-do-edin-chas

Външна батерия/power bank/ A-Data A10050
Външна батерия/power bank/ A-Data A10050, 10050mAh, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/132035/vynshna-bateriyapower-bank-a-data-a10050

Метална входна врата Модел 888
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е матов лак. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса,
гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка. Моделът има 2 отделни, независими една от друга
секретни ключалки плюс трета допълнителна, тип "резе".Дръжката е с отделна розетка.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена релефна дървесна шарка.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/132034/metalna-vhodna-vrata-model-888

Слушалки Natec Fury Hellcat NFU-0863
Слушалки Natec Fury Hellcat NFU-0863, микрофон, геймърски, сини
http://obiavidnes.com/obiava/132033/slushalki-natec-fury-hellcat-nfu-0863

Интериорна врата Gradde Bergedorf model 4, цвят Дъб Вераде
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 HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
http://obiavidnes.com/obiava/132032/interiorna-vrata-gradde-bergedorf-model-4-cvyat-dyb-verade

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/132031/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni
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Бързи кредити с най-добри условия
Бързи кредити с най-добри условия
http://obiavidnes.com/obiava/132030/byrzi-krediti-s-nay-dobri-usloviya

Чанта за лаптоп Hama Nice 101522
Чанта за лаптоп Hama Nice 101522, до 15.6" (39.62 cm), политекс, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132029/chanta-za-laptop-hama-nice-101522

Блиндирана входна врата
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/132028/blindirana-vhodna-vrata

Слушалки Natec Fury Wildcat NFU-0862
Слушалки Natec Fury Wildcat NFU-0862, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/132027/slushalki-natec-fury-wildcat-nfu-0862

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-6
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С матираното стъкло и елегантния кант може да постигнете дискретност и уютност във всяко помещение.
http://obiavidnes.com/obiava/132026/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-6

33г свободна жена с хубава пу.тка търси мъж
33г свободна жена с хубава пу.тка търси мъж за френска и анална любов имам терен и време за хубави неща пиши ми на
номер 162221 с текст кера-029 да ти дам адреса си моля за сериозност
http://obiavidnes.com/obiava/132025/33g-svobodna-jena-s-hubava-putka-tyrsi-myj

36Г ПРАВИ СЕКС С МЛАДО И СТАРО НИМФОМАНКА СЪМ
36Г ПРАВИ СЕКС С МЛАДО И СТАРО НИМФОМАНКА СЪМ И ТЪРСЯ НЯКОЙ ДА МЕ ЗАДОВОЛИ АКО ГО
НАПРАВИШ ЩЕ ТИ ПЛАТЯ АКО СЕ НАЕМАШ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ МАЯ-179 ДАВАМ ТИ АДРЕСА
СИ БЕЗ УГОВОРКИ
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http://obiavidnes.com/obiava/132024/36g-pravi-seks-s-mlado-i-staro-nimfomanka-sym

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
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132023/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv
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Блиндирана входна врата модел 703
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 прахово боядисване. 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 цвят, наподобяващ декоративен камък. 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/132022/blindirana-vhodna-vrata-model-703

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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.
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/132021/masajna-kushetka-magicpro
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Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/132020/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132019/magic-ex-hose-markuch-eks-hos-magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-p

22Г МИНЬОНЧЕ ТЪРСИ НЕАНГАЖИРАЩО ПРИЯТЕЛСТВО
22Г МИНЬОНЧЕ ТЪРСИ НЕАНГАЖИРАЩО ПРИЯТЕЛСТВО С РАЗКРЕПОСТЕН ГОСПОДИН ИМАМ ТЕРЕН И
УСЛОВИЯ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ МАГИ-221 ЗА АДРЕС ИЛИ СКАЙП
http://obiavidnes.com/obiava/132018/22g-minyonche-tyrsi-neangajirashto-priyatelstvo

Уеб камера MANHATTAN Widescreen HD Webcam 860 Pro
Уеб камера MANHATTAN Widescreen HD Webcam 860 Pro, микрофон, 1.3 Mpix, 30/10FPS, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/132017/ueb-kamera-manhattan-widescreen-hd-webcam-860-pro
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26г семейна жена търси еднократен секс
26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия имам терен пиши ми на номер 191911 с
текст тина-157 за адрес веднага
http://obiavidnes.com/obiava/132016/26g-semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks

Уникални бързи кредити
Уникални бързи кредити
http://obiavidnes.com/obiava/132015/unikalni-byrzi-krediti

33Г СТАРА КУРВА ТЪРСИ НОВ КУРВАР
33Г СТАРА КУРВА ТЪРСИ НОВ КУРВАР НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В СЕКСА МОЖЕМ ВСИЧКО ДА ПРАВИМ ИМАМ И
ТЕРЕН И КОЛА АКО ИСКАШ ПРИ ТЕБ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ДАРА-188 АДРЕС ТЕЛЕФОН ВСИЧКО
ДАВАМ ЗА ДА ПРАВЯ СЕКС
http://obiavidnes.com/obiava/132014/33g-stara-kurva-tyrsi-nov-kurvar

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/132013/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/132012/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Уеб камера MANHATTAN HD 760 Pro XL
Уеб камера MANHATTAN HD 760 Pro XL, микрофон, 1.3 Mpix, 30/10FPS, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/132011/ueb-kamera-manhattan-hd-760-pro-xl
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Технически паспорти
Полисструктор ЕООД е създадена през 2004г като естествено продължение на усилията на малък колектив проектанти.
Основна дейност на фирмата е изготвяне на Инвестиционни проекти за сгради и съоръжения по част Конструктивна
http://obiavidnes.com/obiava/130347/tehnicheski-pasporti

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire One 751H ZA3
http://obiavidnes.com/obiava/132010/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo ThinkPad SL300 SL400 SL500 Series
http://obiavidnes.com/obiava/132009/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL Latitude E5400 E5500
http://obiavidnes.com/obiava/132008/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP 6530B 6535B 6730B 6735B (4 pin)
http://obiavidnes.com/obiava/132007/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo ThinkPad T60 T60P
http://obiavidnes.com/obiava/132006/ventilator-za-laptop

Two Worlds II International Edition
Two Worlds II International Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/132005/two-worlds-ii-international-edition

MotoGP 15
MotoGP 15, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132004/motogp-15

Офис стол Carmen 6199
Офис стол Carmen 6199, дамаска, подлакътници, регулируем люлеещ механизъм, газов амортисьор, коригиране височина
на подлакътниците и облегалката, черен
http://obiavidnes.com/obiava/132003/ofis-stol-carmen-6199

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/132002/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Директорски стол Carmen 6081
Директорски стол Carmen 6081, еко кожа, подлакътници, регулируем люлеещ механизъм, газов амортисьор, коригиране
височина, кремав
http://obiavidnes.com/obiava/132001/direktorski-stol-carmen-6081

Директорски стол Carmen Texas
Директорски стол Carmen Texas, естествена/еко кожа, подлакътници, регулируем люлеещ механизъм, газов амортисьор,
заключване на облегалката, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132000/direktorski-stol-carmen-texas

Четец за карти SanDisk IMAGEMATE ALL-IN-ONE SDDR-289-X20
Четец за карти SanDisk IMAGEMATE ALL-IN-ONE SDDR-289-X20, USB 3.0, microSD/SD/SDHC/SDXC, до 500MB/s скорост
на четене, бял
http://obiavidnes.com/obiava/131999/chetec-za-karti-sandisk-imagemate-all-in-one-sddr-289-x20

6TB Toshiba N300
6TB Toshiba N300, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/131998/6tb-toshiba-n300

ИДЕАЛНАТА РАБОТА ЗА СВОБОДНОТО ВИ ВРЕМЕ
Печелете допълнителни париходи, без работно време и шеф.Това е работа която ви дава възможност да сте независими
дава ви възможност да печелите от вкъщи.Работата е подходяща за всеки.Няма изисквания за опит и образование,
достатачно е да имате желание да работите.За по-вече информация свържете с мен по skype име- obqva10
или в сайта ни www.partybux.ovo.bg
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/131997/idealnata-rabota-za-svobodnoto-vi-vreme

8TB Toshiba N300
8TB Toshiba N300, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/131996/8tb-toshiba-n300

SSD 250GB SanDisk EXTREME 500
SSD 250GB SanDisk EXTREME 500, USB 3.0, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 415 MB/s, скорост на запис 365MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/131995/ssd-250gb-sandisk-extreme-500

Интериорна врата Gradde Schwerin
Интериорна врата Gradde със стъкло, изработена по иновативна технология, позволяваща обличане на крилото изцяло,
без видимо прекъсване на покритието. Този метод допринася за много по-голяма устойчивост на износване и повреди, в
сравнение със стандартните интериорни врати, особено в ръбовете, където обикновените врати са с уязвим отделен
кант.Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Посоката на отваряне може да бъде лява
или дясна. Фалцовият ръб е заоблен и ляга върху уплътнителя на касата, което спомага за по-добро сцепление и
съответно по-плътно и леко затваряне.
http://obiavidnes.com/obiava/131994/interiorna-vrata-gradde-schwerin

LED фенер Hama Professional 2 136671
LED фенер Hama Professional 2 136671, 2x AA Mignon батерии, 200 lm, удароустойчив, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/131993/led-fener-hama-professional-2-136671

Блиндирана входна врата модел T-369, Класик
Блиндираните врати от серия Класик комбинират в себе си модерна визия и сигурна защита.
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF панела, с пълнеж за шумо и топло изолация от полистирен.
Панелът е с ламинатно покритие. Дебелината на крилото е 70мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована
шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни
шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Касата е регулируема с первази за от двете страни. Покрива зид с дебелина от 150мм до 340мм. Касата е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна” лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация.
Заключване: Вратата е снабдена със заключваща система DAF моноблок с активни шипове. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата. Модел е с две
отделни заключващи системи, с по три активни шипа, също и функционална вътрешна горна ключалка с “върток”.
Вратата е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага,
с гумено уплътнение, което спомага за по-добра изолация и по-лесно изграждане на праг.
http://obiavidnes.com/obiava/131992/blindirana-vhodna-vrata-model-t-369-klasik

LED фенер Hama Professional 4 136673
LED фенер Hama Professional 4 136673, 4x Micro AAA батерии, 370 lm, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/131991/led-fener-hama-professional-4-136673

Метална входна врата 141-5Y
Метална входна врата, изработена от два релефни метални панела, допълнително оребрена с метални профили. За
изолация са използвани фино пресовани дървесни частици.
Бравата заключва вратата в три посоки - нагоре, надолу и встрани.
Пантите са вътрешни, скрити в касата.
Касата е щокова, с первази за от едната страна.
Размери: 86/197 см.; 90/197 см.; 96/200 см., в зависимост от модела.
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/131990/metalna-vhodna-vrata-141-5y

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/131989/cours-de-bulgare-pour-trangers

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.
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131988/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131987/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Yo-kai Watch 2: Fleshy Souls
Yo-kai Watch 2: Fleshy Souls, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/131986/yo-kai-watch-2-fleshy-souls

Стоматологични материали и консумативи
MBconsult2000.net е онлайн магазин за зъболекарски инструменти - дентално депо за професионални стоматологични
материали, инструменти - дентални лазери, столове и консумативи на изгодни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/131985/stomatologichni-materiali-i-konsumativi

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/131984/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Yo-kai Watch 2: Bony Spirits
Yo-kai Watch 2: Bony Spirits, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/131983/yo-kai-watch-2-bony-spirits
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Интензивен курс за БАРМАНИ
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/131982/intenziven-kurs-za-barmani

Кулинарни курсове във Варна
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение 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.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ
КРУИЗНИ КОРАБИ за речната компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/131981/kulinarni-kursove-vyv-varna

32GB (2x 16GB) DDR4 2666MHz
32GB (2x 16GB) DDR4 2666MHz, HyperX Fury HX426C16FBK2/32, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/131980/32gb-2x-16gb-ddr4-2666mhz

Интериорна врата Gradde Simpel, цвят Сибирска Лиственица
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.
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.
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Възможните размери на вратата с касата са:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 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
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/131979/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-sibirska-listvenica

Блиндирана входна врата Ale Door 404, цвят Napoli
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта се включва:
– Крило;
– Нерегулируема метална каса;
-Гумено уплътнение;
– Обков: иноксови сатенирани подвижни дръжки; шпионка; три броя панти;
– Две независими заключващи системи;
– Два секретни патрона, единия от които е ямков;
– Капачка против разбиване и бронировка;
– Три противовзломни шипа;
– Ключове: три секретни и три секретни ямкови за по-висока защита;
– Вграден праг;
http://obiavidnes.com/obiava/131978/blindirana-vhodna-vrata-ale-door-404-cvyat-napoli

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 !
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 !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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 .
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131977/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ЮРИДИЧЕСКО Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - ИЗКУПУВАНЕ
, ПРЕХВЪРЛЯНЕ + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 .
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131976/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

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 !
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 !
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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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
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15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131975/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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/131974/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/131973/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Интериорни врати От Порта Нова Пловдив
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/131972/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Блиндирана входна врата код T305 Златен дъб
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 има полистирен. 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. 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. Патронът на горната ключалка от вътрешната страна е с фабрично поставен „върток“, служещ за
улеснение при заключване.
В комплекта са включени:
- крило 7см,изработено от: метал, полистирен и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- oбков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“/;
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- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване; от страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение
на вратата са скрити в касата.
**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/131971/blindirana-vhodna-vrata-kod-t305-zlaten-dyb

Мишка Razer Lancehead Tournament Edition
Мишка Razer Lancehead Tournament Edition, оптична (16000 dpi), гейминг, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/131970/mishka-razer-lancehead-tournament-edition

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/131969/30-50-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/131968/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Kандидатстването след 7ми клас - въпроси и отговори
Кандидатстването след 7 клас обикновено се асоциира с решението къде да бъде продължено средното образование на
детето, така че да бъдат положени основите на обещаващо бъдеще.
http://obiavidnes.com/obiava/131967/kandidatstvaneto-sled-7mi-klas---vyprosi-i-otgovori

Мишка Razer Lancehead
Мишка Razer Lancehead, оптична (16000 dpi), безжична, гейминг, черна, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/131966/mishka-razer-lancehead

Клавиатура Logitech G413
Клавиатура Logitech G413, сребриста, гейминг, механична, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/131965/klaviatura-logitech-g413

Клавиатура Logitech G413
Клавиатура Logitech G413, черна, гейминг, механична, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/131964/klaviatura-logitech-g413

Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH43
Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH43, 4 канален, 1080p, H.264, 1x SATA up to 6TB, 1x LAN100 Mbps, HDMI, VGA,
2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/131963/analogov-hd-ahd-videorekorder-q-see-qth43

Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH83
Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH83, 8 канален, 1080p, H.264, 1x SATA up to 6TB, 1x LAN100 Mbps, HDMI, VGA,
2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/131962/analogov-hd-ahd-videorekorder-q-see-qth83

Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH163
Aналогов HD (AHD) видеорекордер Q-See QTH163, 8 канален, 1080p, H.264, 1x SATA up to 6TB, 1x LAN100 Mbps, HDMI,
VGA, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/131961/analogov-hd-ahd-videorekorder-q-see-qth163

Victor Vran: Overkill Edition
Victor Vran: Overkill Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/131960/victor-vran-overkill-edition

Victor Vran: Overkill Edition
Victor Vran: Overkill Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/131959/victor-vran-overkill-edition

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 гърба?
http://obiavidnes.com/obiava/131958/matraci-ted

Захранване Sharkoon V2 650W ATX SH0040
Захранване Sharkoon V2 650W ATX SH0040, 650W, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/131957/zahranvane-sharkoon-v2-650w-atx-sh0040

Захранване Sharkoon V2 550W ATX SH0039
Захранване Sharkoon V2 550W ATX SH0039, 550W, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/131956/zahranvane-sharkoon-v2-550w-atx-sh0039
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USB Хъб Sharkoon SpinHub SH0038
USB Хъб Sharkoon SpinHub SH0038, 4x USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/131955/usb-hyb-sharkoon-spinhub-sh0038

Заден протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за iPhone 6+ iPhone 6 Plu
Заден протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за iPhone 6+ iPhone 6 Plu, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131954/zaden-protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-iphone-6-iphone-6-plu

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/131953/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/131952/intenzivni-kursove-po-biologiya

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за LG Nexus 4
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за LG Nexus 4, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131951/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-lg-nexus-4

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo S660
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo S660, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131950/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-lenovo-s660

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC One E9
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC One E9, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131949/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-htc-one-e9

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC Desire 626
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC Desire 626, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131948/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-htc-desire-626

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
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- 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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131947/bulgarian-for-foreigners

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
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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: Ability language school
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/131946/razgovoren-angliyski

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
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131945/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ универсален за 5 inch phones
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ универсален за 5 inch phones, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131944/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-universalen-za-5-inch-phones

Блиндирана входна врата код Ale Door 404
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг. Вратата е
снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите крилото е
подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
http://obiavidnes.com/obiava/131943/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-door-404

Стъклена интериорна врата, Fabric G 12-1
Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано закалено стъкло с не тъкан текстил. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см. Нетъкания текстил може да бъде в
следните светове: златен, сребърен, бял и черен.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светък дъб, венге, златен дъб, орех, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/131942/styklena-interiorna-vrata-fabric-g-12-1

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Galaxy Note 3 N9000 N9005
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Galaxy Note 3 N9000 N9005, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131941/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-galaxy-note-3-n9000-n9005

Мишка Sharkoon SHARK Zone M52
Мишка Sharkoon SHARK Zone M52, лазерна (8200 dpi), гейминг, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/131940/mishka-sharkoon-shark-zone-m52

Интензивен курс италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден от 14.00 до 16.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano ”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200лв. Начало на курса: 05.06.17г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131939/intenziven-kurs-italianski-ezik-a1

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Италия. Курсът е 80 учебни часа. Работи се по системата „Progetto Italiano ”. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Курсът ще се провежда вторник и четвъртък от 16.00 до
18.00. Начало на курса: 30.05.17г.Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131938/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Курсът е 60 учебни часа. Курсът ще се провежда вторник и четвъртък от
16.00 до 18.00. Начало на курса: 30.05.17г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131937/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по програмата
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Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 200лв. Курсът ще се провежда понеделник
и петък от 16.00 до 18.00. Начало на курса: 29.05.17г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131936/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на
курса: 26.05.17г.
Цена:120лв.
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/131935/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Разговорен курс по английски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до C2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (неделя) от 10.00 до 12.00 часа. Начало на курса:
28.05.17г.
Цена:120лв.
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/131934/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Разговорен курс по испански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по испански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи испански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи по
определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (събота) от 10.00 до 12.00 часа. Начало на курса:
27.05.17г.
Цена:120лв.
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/131933/razgovoren-kurs-po-ispanski-ezik
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Разговорен курс по френски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по френски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи френски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи по
определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
26.05.17г.
Цена:120лв.
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/131932/razgovoren-kurs-po-frenski-ezik

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
30.05.17г.
Цена:120лв.
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/131931/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 24.05.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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/131930/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 25.05.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131929/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 23.05.2017 Цена 200 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“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131928/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 26.05.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме 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/131927/kurs-po-nemski-ezik--a2

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Galaxy A5 2017
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Galaxy A5 2017, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/131926/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-galaxy-a5-2017

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 25.05.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме 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

Страница 31/80

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.05.2017

http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131925/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 28.05.2017г.
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/131924/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало : 24.05.2017 Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме 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/131923/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – второ ниво
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. Цена 200 лв. Начало : 14.05.2017г.
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/131922/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. 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 : 16.05.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/131921/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 27.05.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131920/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. 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 13.30 до 16.30 часа. Начало : 21.05.2017 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/131919/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 27.05.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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/131918/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti
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Неделен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира 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 един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 10.06.2017 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/131917/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по италиански език – В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 18.30 до 20.30
часа. Начало : 01.06.17 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/131916/kurs-po-italianski-ezik--v2

Снукър в Спортен бар Академията София
Национална снукър и билярд академия The Academy разполага с пет маси за снукър. Четири от тях са разположени в
специалната снукър зала, където има и трибуни за гледане.
http://obiavidnes.com/obiava/131915/snukyr-v-sporten-bar-akademiyata-sofiya

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/131914/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/131913/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
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Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131912/masajna-kushetka-magicpro

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
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1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131911/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131910/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/131909/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
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идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131908/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131907/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131906/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

ATX/microATX/Mini-ITX
ATX/microATX/Mini-ITX, Antec VSK4000B-U3/U2, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/131905/atxmicroatxmini-itx
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Фурна за вграждане Gorenje BO637ORAB
Фурна за вграждане Gorenje BO637ORAB, клас A, 67 л. обем, грил, термоелектрически предпазител, динамична
охладждаща система, черна
http://obiavidnes.com/obiava/131904/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo637orab

microATX/Mini-ITX
microATX/Mini-ITX, Antec VSK3000B-U3/U2, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/131903/microatxmini-itx

Фурна за вграждане Gorenje BO617ORAW
Фурна за вграждане Gorenje BO617ORAW, клас А, 67 л. обем, грил, GentleClose функция, динамична охлаждаща система,
инокс
http://obiavidnes.com/obiava/131902/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo617oraw

Видео карта AMD Radeon RX 580
Видео карта AMD Radeon RX 580, 8GB, Power Color Red Devil Golden Sample AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC, PCI-E 3.0,
GDDR5, 256 bit, 3x Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/131901/video-karta-amd-radeon-rx-580

Фурна за вграждане Gorenje BO637ORAW
Фурна за вграждане Gorenje BO637ORAW, клас А, 67 л. обем, грил, врата с двойно стъкло, SilverMatte, термоелектрически
предпазител, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131900/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo637oraw

КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Cyan - P№ CF9453B001AAЗаб.: 7300k
КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Cyan - P№ CF9453B001AA- Заб.: 7300k
http://obiavidnes.com/obiava/131899/kaseta-canon-toner-034-za-canon-imagerunner-c1225c1225if---cyan---p-cf9453b001

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/131898/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/131897/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Yellow - P№ CF9451B001AA Заб.: 7300k
КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Yellow - P№ CF9451B001AA - Заб.: 7300k
http://obiavidnes.com/obiava/131896/kaseta-canon-toner-034-za-canon-imagerunner-c1225c1225if---yellow---p-cf9451b0

Слушалки Plantronics RIG 500 с подарък резервна рамка
Слушалки Plantronics RIG 500 с подарък резервна рамка, сива/синя, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/131895/slushalki-plantronics-rig-500-s-podaryk-rezervna-ramka

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/131894/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Black - P№ CF9454B001AAЗаб.: 12000k
КАСЕТА Canon Toner 034 за Canon imageRUNNER C1225/C1225iF - Black - P№ CF9454B001AA- Заб.: 12000k
http://obiavidnes.com/obiava/131893/kaseta-canon-toner-034-za-canon-imagerunner-c1225c1225if---black---p-cf9454b00

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: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/131892/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Видео карта AMD Radeon RX 580
Видео карта AMD Radeon RX 580, 8GB, Power Color Red Devil AXRX 580 8GBD5-3DH/OC, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x
Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/131891/video-karta-amd-radeon-rx-580

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131890/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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 .
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: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/131889/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/131888/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Видео карта AMD Radeon RX 570
Видео карта AMD Radeon RX 570, 4GB, Power Color Red Dragon AXRX 570 4GBD5-3DHD/OC, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x
Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/131887/video-karta-amd-radeon-rx-570

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/131886/30-50-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/131885/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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;
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- 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.
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.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131884/profesionalen-kurs-frizyorstvo

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.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131883/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
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„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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 и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131882/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Скално катерене в България от Банско Съмър Актив
За всички, решили да пробват скално катерене, или за хора, търсещи предизвикателства в сферата, ние имаме решение.
Скалното катерене е екстремен спорт по скалисти образувания. Този тип преживяване сред природата развива не само
сила и воля у човека, но и го кара да се почувства в едно с нея.
http://obiavidnes.com/obiava/131881/skalno-katerene-v-bylgariya-ot-bansko-symyr-aktiv

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна 350 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
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, 0877441300
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131880/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana-350-leva

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
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 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 може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131879/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
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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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131878/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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 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 ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131877/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131876/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131875/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Фурна за вграждане Gorenje BO658ORAB
Фурна за вграждане Gorenje BO658ORAB, клас А+, 67 л. обем, термоелектрически предпазител, сонда за месо, черна
http://obiavidnes.com/obiava/131874/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo658orab

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131873/kurs-stroitel---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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
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. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131872/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс 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 работите като: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране
на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131871/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Интериорна врата Gama 204, цвят Перла
Интериорна врата
с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена
рамка от масив с HDF оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов)
ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/131870/interiorna-vrata-gama-204-cvyat-perla

Фурна за вграждане Gorenje BO617ORAB
Фурна за вграждане Gorenje BO617ORAB, клас А, 67 л. обем, грил, система за сигурност, динамична охлаждаща система,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/131869/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo617orab

Видео карта nVidia GeForce GTX 1070
Видео карта nVidia GeForce GTX 1070, 8GB, Asus AORUS GV-N1070AORUS-8GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x Display
Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/131868/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070

Видео карта nVidia GeForce GTX 1060
Видео карта nVidia GeForce GTX 1060, 6GB, Asus AORUS GV-N1060AORUS-6GD , PCI-E 3.0, GDDR5, 192 bit, 3x Display
Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/131867/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1060

Лаптоп Acer VX5-591G-76KN(черен)
Лаптоп Acer VX5-591G-76KN(черен), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.80/3.80GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
TFT LED дисплей & NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB GDDR5(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x USB 3.1
Type-C, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/131866/laptop-acer-vx5-591g-76kncheren

Лаптоп Acer VX5-591G-76KN(черен)
Лаптоп Acer VX5-591G-76KN(черен), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.80/3.80GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
TFT LED дисплей & NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type-C, Linux
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http://obiavidnes.com/obiava/131865/laptop-acer-vx5-591g-76kncheren

Таблет Acer Iconia B1-733-K3G3(сребрист)
Таблет Acer Iconia B1-733-K3G3(сребрист), 7" (17.78 cm) HD Display, четириядрен MediaTek MT8321 1.3GHz, 1GB RAM,
16GB Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 270g
http://obiavidnes.com/obiava/131864/tablet-acer-iconia-b1-733-k3g3srebrist

Лаптоп Acer E5-773G-35VG
Лаптоп Acer E5-773G-35VG, двуядрен SkyLake Intel Core i3-6100U 2.3GHz, 17.3" (43.94 cm) WXGA LED дисплей & nVidia
GeForce 940M 2GB(HDMI), 8GB RAM, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 3kg
http://obiavidnes.com/obiava/131863/laptop-acer-e5-773g-35vg

Лаптоп Acer F5-572-50FJ
Лаптоп Acer F5-572-50FJ, двуядрен Skylake Intel i5-6200U 2.3/2.8GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED дисплей(HDMI), 8GB DDR3
RAM, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 10 Home, 2.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/131862/laptop-acer-f5-572-50fj

Захранване Antec VP700P
Захранване Antec VP700P, 700W, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/131861/zahranvane-antec-vp700p

Микровълнова фурна за вграждане Gorenje BM235ORAB
Микровълнова фурна за вграждане Gorenje BM235ORAB, 23 л. обем, грил, електронно управление, Smart Display функция,
черна
http://obiavidnes.com/obiava/131860/mikrovylnova-furna-za-vgrajdane-gorenje-bm235orab

Микровълнова фурна за вграждане Gorenje BM235ORAW
Микровълнова фурна за вграждане Gorenje BM235ORAW, 23 л. обем, грил, електронно управление, Smart Display функция,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131859/mikrovylnova-furna-za-vgrajdane-gorenje-bm235oraw

Захранване Antec VP600P
Захранване Antec VP600P, 600W, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/131858/zahranvane-antec-vp600p

Фурна за вграждане Gorenje OraФурна за вграждане Gorenje Orahttp://obiavidnes.com/obiava/131857/furna-za-vgrajdane-gorenje-ora-to-bop747orab

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/131856/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Хладилник с камера Gorenje RF4141ANW
Хладилник с камера Gorenje RF4141ANW, клас А+, 207 л. общ обем, LED осветление, стъклени полици, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/131855/hladilnik-s-kamera-gorenje-rf4141anw

Хладилник с фризер Gorenje RK6161AW
Хладилник с фризер Gorenje RK6161AW, клас А+, 285 л. общ обем, рафт за бутилки, стъклени полици, бял
http://obiavidnes.com/obiava/131854/hladilnik-s-frizer-gorenje-rk6161aw

Перална машина Gorenje W8723
Перална машина Gorenje W8723, клас А, капацитет 8 кг., 1200 обр./мин, 23 програми, СТОП помпа, LCD дисплей,
отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131853/peralna-mashina-gorenje-w8723

Перална машина Gorenje W7723
Перална машина Gorenje W7723, клас А, капацитет 7 кг., 1200 обр./мин., LCD дисплей, 23 програми, TimeComfort, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131852/peralna-mashina-gorenje-w7723

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,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/131851/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Фурна за вграждане Gorenje OraФурна за вграждане Gorenje Orahttp://obiavidnes.com/obiava/131850/furna-za-vgrajdane-gorenje-ora-to-bop747oraw

Промишлени и Индустриални врати от Васима ЕООД гр. Плевен
Васима ЕООД предлага изработване, монтиране и проектиране на алуминиева и PVC дограма. С повече от 20 години
опит на пазара фирмата се е доказала в своя бранш и не отстъпва пред конкуренцията. Васима предлага и промишлени и
индустриални врати като: автоматични врати, предназначени за индустриални складови помещения с висок интензитет
на придвижване през тях. За помещения, складове, халера са подходящи ролетни, метални, топлоизолирани и промишлени
врати. За тях не се изисква особена термоизолация, защото са изработени от стоманени съединени един с друг ламели с
ламарина, която осигурява перфектна защита. Секционните промишлени врати са доброто решение за индустриални
халета и складови площи, автосервизи, фабрики, гаражи и производствени бази.
http://obiavidnes.com/obiava/131849/promishleni-i-industrialni-vrati-ot-vasima-eood-gr-pleven

Продавам изоставена градина и лозе в с.Лозица, обл.Бургас
Продавам овощна градина-изоставена 9.600 дка номер:120006 и Лозе-изоставено 11.604 дка номер: 170008 в с.Лозица
общ.Сунгурларе, област Бургас.
цена:580 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/131590/prodavam-izostavena-gradina-i-loze-v-slozica-oblburgas

Стъклокерамичен плот за вграждане Gorenje ECT330ORAB
Стъклокерамичен плот за вграждане Gorenje ECT330ORAB, 2 нагревателни зони, таймер, сензорно управление,
BoilControl, защита за деца, черен
http://obiavidnes.com/obiava/131848/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-gorenje-ect330orab
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Адвокатска кантора "Денислав Маринов" предоставя правна помощ и съдействие
Адвокатска кантора "Денислав Маринов" предоставя правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване
на индивидуални административни актове, когато същите са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Предлага
процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната
при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация.
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.bulgaria-lawyer.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
Адрес: град Русе, ул."Райко Даскалов" № 21, ет. 1, офис 1
http://obiavidnes.com/obiava/131847/advokatska-kantora-denislav-marinov-predostavya-pravna-pomosht-i-sydeystvie

Адвокатска кантора "Денислав Маринов" предоставя комплексно правно обслужване на
български и чуждестранни клиенти
Адвокатска кантора "Денислав Маринов" предоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни
клиенти.
Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и
представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания; Съдействие и представителство във връзка с
организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими
документи в тази връзка; Изготвяне на всякакви видове договори, спогодби, заявления, жалби, покани, пълномощни и
всякакви други писмени актове и книжа.
http://obiavidnes.com/obiava/131846/advokatska-kantora-denislav-marinov-predostavya-kompleksno-pravno-obslujvane-na

SSD 240GB Kingston A400 Series SA400S37/240G
SSD 240GB Kingston A400 Series SA400S37/240G, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 500 MB/s, скорост на запис
350MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/131845/ssd-240gb-kingston-a400-series-sa400s37240g

Еспресо капсули от MpartnersBG
Обичате да пиете хубаво еспресо, което ви зарежда сутрин? Търсите добри кафе специалитети . Разгледайте сайтът
на MpartnersBG , където ще намерите Еспресо капсули, в които са подбрани най-добрите сортове кафе. А ако кафе
машината ви е за смяна, там има голямо разнообразие от модели подходящи за правене на любимата ви напитка.
http://obiavidnes.com/obiava/131844/espreso-kapsuli-ot-mpartnersbg

Switch Netgear GS808 Nighthawk S8000 Series
Switch Netgear GS808 Nighthawk S8000 Series, 8x 10/100/1000 Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/131843/switch-netgear-gs808-nighthawk-s8000-series

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
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- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131842/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/131841/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/131840/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Застраховки от ЗАД България
Мисията на Застрахователно акционерно дружество България е да помага на клиентите си да се чувстват в добри ръце,
като им предлага гъвкави решения в областта на застраховането.
http://obiavidnes.com/obiava/131839/zastrahovki-ot-zad-bylgariya

ИЗКУПУВАМЕ и Прехвърляме 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 !
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 !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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 .
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131838/izkupuvame-i-prehvyrlyame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdava

ЮРИДИЧЕСКО 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 !
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 !
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 .
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131837/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

ИЗКУПУВАМЕ и Прехвърляме 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 !
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 !
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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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
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15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/131836/izkupuvame-i-prehvyrlyame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdava

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/131835/masajna-kushetka-magicpro-2

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.
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/131834/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
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Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/131833/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Интериорна врата Gradde Zwinger, цвят Череша Сан Диего
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 чинчила 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/131832/interiorna-vrata-gradde-zwinger-cvyat-cheresha-san-diego

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/131831/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

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: 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/131830/albanski-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. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131829/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/131828/ruski-ezik--individualno-obuchenie

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. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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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/131827/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. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
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/131826/ungarski-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. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131825/finski-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/131824/turski--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. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/131823/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
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/131822/shvedski-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. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. 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/131821/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. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. 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/131820/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 „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. 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/131819/nemski-ezik--individualno-obuchenie
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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.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. 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/131818/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. 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/131817/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. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. 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/131816/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/131815/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
http://obiavidnes.com/obiava/131814/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/131813/30-50-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/131812/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/131811/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

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
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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/131810/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/131809/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/131808/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 ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
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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/131807/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
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/131806/prodajba-na-biznes

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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 и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131805/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна 350 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131804/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana--350-leva

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
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 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 може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131803/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131802/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
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ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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 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 ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131801/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна - 350,00 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131800/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---35000-l

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
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Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131799/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131798/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна
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.
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• 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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
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. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131797/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна
Квалификационен курс 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 работите като: 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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/131796/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Архивна кутия за документи
Архивна кутия за документи, 350х250х150 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131795/arhivna-kutiya-za-dokumenti

Архивна кутия за документи
Архивна кутия за документи, 350х250х100 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/131794/arhivna-kutiya-za-dokumenti
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Архивен кашон Esselte за документи
Архивен кашон Esselte за документи, 560x360x260 mm, бял
http://obiavidnes.com/obiava/131793/arhiven-kashon-esselte-za-dokumenti

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
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/131792/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Къща за гости около София - Каза Роза
Къща за гости Casa Rosa предлага всичко необходимо за вашата пълноценна почивка близо до София. Заобиколена от
планини, реки, свеж планински въздух, просторни гледки и шума на птичките, къща за гости Каза Роза ще ви даде
възможност за едно пълноценно възстановяване. Оборудвана е така, че да посрещне изискванията и на най взискателните гости. Повече информация на: http://casarosa-bulgaria.com/udobstva/
http://obiavidnes.com/obiava/131791/kyshta-za-gosti-okolo-sofiya---kaza-roza

Входни и интериорни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/131790/vhodni-i-interiorni-vrati

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/131789/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
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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/131788/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Интериорна врата
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/131787/interiorna-vrata

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-7, каса Бял цвят
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С матираното стъкло и елегантния кант може да постигнете дискретност и уютност във всяко помещение.
http://obiavidnes.com/obiava/131786/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-7-kasa-byal-cvyat

Моден онлайн магазин за маркови дамски и мъжки дрехи, обувки и аксесоари
Www. Mybag.Bg е фешън уеб магазин, предлагащ голям избор от брандови дамски и мъжки обувки, дрехи и аксесоари.
Продуктите са напълно автентични от известни модни марки. Всеки ден попълваме нови артикули и нови марки на
сайта. Предоставяме както авангардни модели от нови колекции, така и от предни сезони. С редовните ни промоции и
намаления можете да закупите по много лесен начин Дрехи от известни брандове. При нас можете да откриете голямо
разнообразие от модерни брандове в всевъзможни варианти и различни цени. Офис и бизнес облекла, спортни дрехи,
клубни рокли, Елегантни вечерни тоалети и за вкъщи, мода за младежи - можем да предложим дреха или аксесоар за
всяка ваша нужда. При нас ще намерите марки като Bershka, Sublevel, Zara, Jack&Jones, TOP SECRET, Stitch&Soul, Vero
Moda, а също и още неизвестни за българския пазар качествени европейски марки.
http://obiavidnes.com/obiava/131785/moden-onlayn-magazin-za-markovi-damski-i-myjki-drehi-obuvki-i-aksesoari

Апартаменти за почивка в Слънчев бряг – оферти Елит 2 Апарт Хотел
Самостоятелни апартаменти в един от най-тихите и спокойните райони на Слънчев бряг. Възползвайте се , за да
изкарате една гореща и незабравима почивка в най-големият ни черноморски курорт.
Жилищата са много добре подържани и оборудвани. По време на престоя за вашия комфорт се грижат ежедневно
камериерки. Периодично се сменят бельо и хавлии.
В комплекса на разположение са добре подържани басейни и воден бар.
http://obiavidnes.com/obiava/131784/apartamenti-za-pochivka-v-slynchev-bryag--oferti--elit-2-apart-hotel

Апартаменти за почивка в Слънчев бряг – оферти Елит 2 Апарт Хотел
Самостоятелни апартаменти в един от най-тихите и спокойните райони на Слънчев бряг. Възползвайте се , за да
изкарате една гореща и незабравима почивка в най-големият ни черноморски курорт.
Жилищата са много добре подържани и оборудвани. По време на престоя за вашия комфорт се грижат ежедневно
камериерки. Периодично се сменят бельо и хавлии.
В комплекса на разположение са добре подържани басейни и воден бар.
http://obiavidnes.com/obiava/131783/apartamenti-za-pochivka-v-slynchev-bryag--oferti--elit-2-apart-hotel
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ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/131782/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/131781/dopylnitelni-dohodi-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
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/131780/30-50-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
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http://obiavidnes.com/obiava/131779/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Това не са "лесни пари" както много
лъжливи обяви в интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим
парите на 100%. Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$.
На запад има хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация
прегледайте сайта www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/131778/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 28.05.2017г.
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/131777/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 28.05.2017г.
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/131776/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. 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 : 16.05.2017 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
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Курс по шведски език – А2
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. Цена 200 лв. Начало : 14.05.2017г.
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/131774/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. 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 : 16.05.2017 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/131773/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 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/131772/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Быстрый займа между людьми в России и Украине
Я хотел бы сообщить вам, что я предоставлять кредиты краткосрочные и долгосрочные. Мой кредит предлагает между
2000 и €500000 на период погашения от 1 до 40 лет с коэффициентом 2% за каждый интерес. Для получения
дополнительной информации пожалуйста, свяжитесь со мной.
Мой адрес электронной почты: fiancialonline@gmail.com
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ЛЕГКО СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
Привет
Ты человек или перспективных для финансирования, то есть бизнес
все готово для повышения вашего социального уровня или для покупки франшизы; нет больше сомнений или беспокоиться.
С нашими предложениями вы
Вы найдете в полной безопасности вашего кредита, утвержденных и безопасным. Просто Присоединяйтесь к нам на наш
e-mail: fiancialonline@gmail.com и едва заполнить пустой формальностью. В 72 h и со скоростью 02% у вас
приоритет, чтобы выбрать сумму, потолок, который может покрыть ваш план. ваш кредит одобрен и вам
предоставляется
без злоупотребления. Наша обязанность состоит в том, чтобы удовлетворить вас за пределами ваших проектов.
С наилучшими пожеланиями.
http://obiavidnes.com/obiava/131770/legko-seryeznoe-predlojenie-sertificirovannh

Брать без банков
Я конкретного кредитора и я отдать кому-либо, нуждается в финансировании. Я делаю, инвестиции и кредиты между
физическими лицами, начиная от 1.000,00 € 500,000.00. Я предлагают кредиты в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Моя процентная ставка может перейти от 1,79% до 2% и погашение осуществляется на
ежемесячной основе.
Для любого запроса быстрые деньги кредита, пожалуйста, свяжитесь со мной, мой адрес электронной почты:
fiancialonline@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/131769/braty-bez-bankov

Предложение кредита между частности серьезные
Мы находимся в вашем
сервис для вашего кредита приложений частных 2000.000 € 5.000.000 все
человек в состоянии погасить с интересом в размере 2% на
долгое время дано; без серьезных людей (припев). Мы
насколько это ваш запрос в течение 72 часов
После получения вашей заявки. Контакт - нам только
по почте; fiancialonline@Gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/131768/predlojenie-kredita-mejdu-chastnosti-seryezne

Быстрые деньги между серьезный личный займа
Здравствуйте, госпожа/Mr
У меня есть капитал, который будет использоваться в частности для краткосрочной и долгосрочной перспективе,
начиная от 1500€ до €2500.000 для любой серьезный человек, желая этого займа кредиты. 2% интерес год согласно суммы
готовы, потому что конкретные я не нарушаю закон ростовщичества. Вы можете погашать на максимум в зависимости
от количества готовых 3 до 25 лет. Это для вас увидеть для ежемесячных платежей. Я прошу распознавания рукописных
сертифицированных долга, а также несколько частей представлена. E-mail: fiancialonline@gmail.com
PS: нет серьезных людей воздержаться
http://obiavidnes.com/obiava/131767/bstre-denygi-mejdu-seryezny-lichny-zayma
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