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коли за скрап
Изкупува стари,изгнили,ударени коли за скрап/бракуване/,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на
място,собствен транспорт ,само за района на София и околностите,тел. 02/9465436 , 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/132670/koli-za-skrap

City Music School - уроци по Китара и пиано
City Music School предлага обучение по китара и пиано на малки и големи,начинаещи и напреднали
Уроци по китара, пиано и бузуки за всеки. Запознайте се с нашите учители. Те са млади, талантливи и ще Ви научат да
създавате красива музика забавлявайки се.
Повече информация: https://citymusic-school.com/
http://obiavidnes.com/obiava/132669/city-music-school---uroci-po-kitara-i-piano

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ГАРАНТИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗАКОННО С ДОГОВОР
И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ КОЯТО ЛИЧНО ВИ
ПОСРЕЩА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за
сандвичи,цех за сладкарски изделия,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове
и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за парфюми и много други позиции ТД,осигуровки заплата 750-800
евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200
евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък
стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с договор
задължително. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За
контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/132668/chehiya-bez-komision-100-garantirani-rabotni-mesta-zakonno-s-dogovor-i-osigurovki

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/132667/30-50-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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132666/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/132665/pravete-pari-po-internet

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/132664/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/132663/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/132662/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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
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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/132661/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/132660/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/132659/sigurna-rabota

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/132658/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
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
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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/132657/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
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 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/132656/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

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
/специалността/. 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
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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/132655/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/. 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/132654/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
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
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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/132653/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цалата страна
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/132652/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-calata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
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/132651/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение за цялата
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
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/132650/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
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.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
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/132649/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

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/132648/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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/132647/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

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.
• 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/132646/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
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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/132645/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
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/132644/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
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хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
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/132643/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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/132642/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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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/132641/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
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/132640/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
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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/132639/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
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 завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
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/132638/kurs-kofraji---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 съгласно 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.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/132637/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/132636/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

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 съгласно 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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/132635/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

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/132634/30-50-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/132633/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

КУПУВАМЕ 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/132632/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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 .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/132631/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

КУПУВАМЕ 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/132630/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Курс за Сервитьор-Барман по лиценз на МОН
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Приготвяне на коктейли с реални продукти и напитки
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН, по установения от законодателството
образец.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Курсовете са лицензирани от МОН с международно признат статут.
Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/132629/kurs-za-servityor-barman-po-licenz-na-mon

Курс па Готварство редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за готвачи на ресторанти и
заведения за бързо обслужване. Теория и практика в реални условия. Технология, иновации и дегустация. Теоритично
обучение с технолог по Обществено хранене. Практическо обучение с майстор готвачи.
След завършване на курса, всеки курсист получава: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН,
вписано и регистрирано по установения от законодателството ред.
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,
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http://obiavidnes.com/obiava/132628/kurs-pa-gotvarstvo-redovno-obuchenie

Захранване Fortron FSP250-50HMN
Захранване Fortron FSP250-50HMN, 250W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/132627/zahranvane-fortron-fsp250-50hmn

Захранване Fortron SP300-A
Захранване Fortron SP300-A, 250W, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/132626/zahranvane-fortron-sp300-a

Захранване Fortron FSP400GHN
Захранване Fortron FSP400GHN, 400W, 85% Bronze, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/132625/zahranvane-fortron-fsp400ghn

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Huawei, AP08Q 10000mAh, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132624/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Alcatel 6016 Idol 2 mini LCD
Дисплей за Alcatel 6016 Idol 2 mini LCD, с тъч, черен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132623/displey-za-alcatel-6016-idol-2-mini-lcd

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Huawei, 13000mAh, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/132622/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F
Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F,с тъч и рамка, златен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132621/displey-za-samsung-galaxy-s7-edge-sm-g935f

Дисплей за Samsung Galaxy S5 Neo SM-G903F
Дисплей за Samsung Galaxy S5 Neo SM-G903F, с тъч, златен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132620/displey-za-samsung-galaxy-s5-neo-sm-g903f

We Have Big Bells For Business - Invest and Benefit With Us
INVEST WITH US AND BENEFIT FROM THE NEW BULGARIAN ECONOMY
Benefit from a wide range of creative and innovative investment solutions.
We help you generate superior investment returns by investing in one of the best Bulgarian entrepreneurs and their successful and
growth - oriented businesses. Together we build great Bulgarian companies on a global level. If you are a sophisticated investor and
you are looking for exclusive investment opportunities, contact us today to learn more how you can partner with us. Nikolay Slavkov
- Benefit Bulgaria Consult Ltd
WATCH OUR CORPORATE VIDEO 2017 - "WE HAVE BIG BELLS FOR BUSINESS"
https://www.youtube.com/watch?v=EkNkJe4bhGo
or
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visit https://www.bbconsult.bg/invest-in-bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/132619/we-have-big-bells-for-business---invest-and-benefit-with-us

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Tecknet 19200mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132618/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Samsung Galaxy J5
Дисплей за Samsung Galaxy J5, с тъч, златен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132617/displey-za-samsung-galaxy-j5

Лъжичка за пчелен мед
Лъжичка за пчелен мед с шестостенен профил на пластините. Различна по форма от останалите модели, проектирана
за по- добро задържане на по- голямо количество мед. При поставяне в буркан (720 мл) като подарък, измества около 20
гр. пчелен мед. Цена – 0,50 лв./бр. За количества – отстъпки. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/132616/lyjichka-za-pchelen-med

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Trust, Urban Primo 10000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132615/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Samsung Galaxy S5 SM-G900F
Дисплей за Samsung Galaxy S5 SM-G900F, с тъч, златен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132614/displey-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Блиндирана входна врата код Т587, цвят Зебра
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/132613/blindirana-vhodna-vrata-kod-t587-cvyat-zebra

Дисплей за Samsung Galaxy A5 SM-A510F
Дисплей за Samsung Galaxy A5 SM-A510F, с тъч, златен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132612/displey-za-samsung-galaxy-a5-sm-a510f

Тъч-скриин за Samsung Galaxy S7710 XCover 2
Тъч-скриин за Samsung Galaxy S7710 XCover 2
http://obiavidnes.com/obiava/132611/tych-skriin-za-samsung-galaxy-s7710-xcover-2
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РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/132610/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/132609/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Microsoft, Dual DC-33 9000mAh, сив
http://obiavidnes.com/obiava/132608/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F
Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F, с тъч и рамка, черен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132607/displey-za-samsung-galaxy-s7-edge-sm-g935f

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/132606/30-50-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 !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132605/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132604/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Инкубатори, терморегулатори, релета за време
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 215 лв
100яйца - 265 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
http://obiavidnes.com/obiava/132603/inkubatori-termoregulatori-releta-za-vreme

Металотърсач - любителски
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
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https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
http://obiavidnes.com/obiava/132602/metalotyrsach---lyubitelski

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/132601/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми до 7000 лв...
аеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www. panda2016. tk
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/132600/zaemi-do-7000-lv

Дисплей за Samsung Galaxy i9500 S4
Дисплей за Samsung Galaxy i9500 S4, с тъч и рамка, бял, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132599/displey-za-samsung-galaxy-i9500-s4

Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Шведски дъб
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
http://obiavidnes.com/obiava/132598/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-shvedski-dyb

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Xiaomi, Power Bank 16000mAh, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/132597/vynshna-bateriyapower-bank

Блиндирана входна врата код Ale Door 402, цвят Sunta
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
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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/132596/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-door-402-cvyat-sunta

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132595/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132594/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
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По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132593/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/132592/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132591/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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/132590/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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,
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осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/132589/masajna-kushetka-magicpro

Дисплей за Samsung Galaxy i9300 S3
Дисплей за Samsung Galaxy i9300 S3, с тъч и рамка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/132588/displey-za-samsung-galaxy-i9300-s3

Дисплей за Samsung Galaxy i9105 S2 plus
Дисплей за Samsung Galaxy i9105 S2 plus, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132587/displey-za-samsung-galaxy-i9105-s2-plus

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, A-Solar, Xtorm XB201 Travel, 10000mAh, сива
http://obiavidnes.com/obiava/132586/vynshna-bateriyapower-bank

Дисплей за Samsung Galaxy i9100 S2
Дисплей за Samsung Galaxy i9100 S2, с тъч и рамка, черен, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132585/displey-za-samsung-galaxy-i9100-s2

Дисплей за Samsung Galaxy A7
Дисплей за Samsung Galaxy A7, с тъч, бял, оригинален
http://obiavidnes.com/obiava/132584/displey-za-samsung-galaxy-a7

Захранване Spire Pearl SP-ATX-450Z-PPFC
Захранване Spire Pearl SP-ATX-450Z-PPFC, 450W, 120mm вентилатор
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http://obiavidnes.com/obiava/132583/zahranvane-spire-pearl-sp-atx-450z-ppfc

Слушалки Skullcandy XTFree
Слушалки Skullcandy XTFree, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", бели
http://obiavidnes.com/obiava/132582/slushalki-skullcandy-xtfree

Слушалки Skullcandy XTFree
Слушалки Skullcandy XTFree, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", сини
http://obiavidnes.com/obiava/132581/slushalki-skullcandy-xtfree

Лаптоп Acer TravelMate TMP449-M (NX.VDKEX.001)
Лаптоп Acer TravelMate TMP449-M (NX.VDKEX.001), двуядрен Skylake Intel Core i7-6500U 2.5/3.1 GHz, 14.0" (35.56 cm) Full
HD IPS Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB Type-C port, Linux, 1.80kg
http://obiavidnes.com/obiava/132580/laptop-acer-travelmate-tmp449-m-nxvdkex001

1100 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 100 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 100 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/132579/1100-evro-zaplata--rabota-v-skladovi-bazi

1000 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/132578/1000-evro-zaplata--rabota-v-zavod-za-kabeli
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РАБОТА В ЦЕХ ЗА ТОРТИ И САНДВИЧИ - ЧЕХИЯ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/132577/rabota-v-ceh-za-torti-i-sandvichi---chehiya

РАБОТА ЗА ЖЕНИ - ЧЕХИЯ
Чехия набира хигиенистки за старчески домове
Работата е постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Заплащане 95
крони/час, 1000 ЕВРО/месец , осигурена безплатна квартира, храна, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
http://obiavidnes.com/obiava/132576/rabota-za-jeni---chehiya

ЗАВОД ШКОДА - ЧЕХИЯ
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/132575/zavod-shkoda---chehiya

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ
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Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/132574/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/132573/stroiteli-i-zavarchici

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА , 2017 Г. - 1400 ЕВРО ЗАПЛАТА
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/132572/novi-rabotni-mesta--2017-g---1400-evro-zaplata

Дисплей за Lenovo Vibe P1m (P1MA40)
Дисплей за Lenovo Vibe P1m (P1MA40), с тъч и рамка, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/132571/displey-za-lenovo-vibe-p1m-p1ma40

Тонколона V7 SP6000
Тонколона V7 SP6000, 1.0, USB, Bluetooth, преносима, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132570/tonkolona-v7-sp6000

Тонколона V7 SP6000
Тонколона V7 SP6000, 1.0, USB, Bluetooth, преносима, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/132569/tonkolona-v7-sp6000

Тонколона Philips BT2200B
Тонколона Philips BT2200B, 1.0, 2.8 RMS, microUSB, Bluetooth 4.0, преносима, IPX6, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132568/tonkolona-philips-bt2200b

Смарт часовник Runtastic Moment Basic
Смарт часовник Runtastic Moment Basic, Bluetooth, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/132567/smart-chasovnik-runtastic-moment-basic

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/132566/30-50-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/132565/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Мишка TRUST Primo 22138
Мишка TRUST Primo 22138, оптична(1600 dpi), безжична, USB, червена, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132564/mishka-trust-primo-22138

Външна батерия/power bank/ MiPow Power Tube 5200
Външна батерия/power bank/ MiPow Power Tube 5200, 5200 mAh, синя, 1x USB A, 1x micro USB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/132563/vynshna-bateriyapower-bank-mipow-power-tube-5200

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и скулптура за деца през седмицата.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/132562/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Мишка TRUST Primo 21925
Мишка TRUST Primo 21925, оптична(1600 dpi), безжична, USB, оранжева, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132561/mishka-trust-primo-21925

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/132560/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за сертификати IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/132559/podgotovka-za-sertifikati-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/132558/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Блиндирана входна врата
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал.
Вратата е в комплект с:
крилото
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
две независими секретни ключалки
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/132557/blindirana-vhodna-vrata

Входна блиндирана врата модел Т 100
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие.
Размерите на вратата с касата са: 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела, от който всеки е с дебелина по 10 мм,
а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см. Ако зидът Ви е по-голям, предлагаме възможност за каси
до 44 см, срещу допълнително заплащане. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на
касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и по-лесно изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и
трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна за по-голяма сигурност и удобство.
В комплекта са включени:
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Крило 7 см, което е изработено от метал, минерална вата и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков, включващ: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или
пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки, между които може да избирате са два типа – „полумесец“ и
„пура“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
**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 я предпазва.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Цвят Спарта ще
отличи Вашата врата!
http://obiavidnes.com/obiava/132556/vhodna-blindirana-vrata-model-t-100

Входна блиндирана врата модел Т 100
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие.
Размерите на вратата с касата са: 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела, от който всеки е с дебелина по 10 мм,
а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см. Ако зидът Ви е по-голям, предлагаме възможност за каси
до 44 см, срещу допълнително заплащане. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на
касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и по-лесно изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и
трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна за по-голяма сигурност и удобство.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, което е изработено от метал, минерална вата и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков, включващ: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или
пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки, между които може да избирате са два типа – „полумесец“ и
„пура“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
**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 я предпазва.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Цвят Спарта ще
отличи Вашата врата!
http://obiavidnes.com/obiava/132555/vhodna-blindirana-vrata-model-t-100

Входна блиндирана врата модел Т 100
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие.
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Размерите на вратата с касата са: 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела, от който всеки е с дебелина по 10 мм,
а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см. Ако зидът Ви е по-голям, предлагаме възможност за каси
до 44 см, срещу допълнително заплащане. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на
касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и по-лесно изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и
трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна за по-голяма сигурност и удобство.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, което е изработено от метал, минерална вата и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков, включващ: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или
пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки, между които може да избирате са два типа – „полумесец“ и
„пура“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
**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 я предпазва.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Цвят Спарта ще
отличи Вашата врата!
http://obiavidnes.com/obiava/132554/vhodna-blindirana-vrata-model-t-100

Мишка TRUST Primo 21925
Мишка TRUST Primo 21925, оптична(1600 dpi), безжична, USB, лилава, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132553/mishka-trust-primo-21925

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/132552/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Почистване на апартаменти
Предлагам сезонна работа в град Царево.
Почистване на 5 апартамента, зареждане и настаняване на почиващи за месеците Юли и Август. Заплащане 500лв. на
месец.
http://obiavidnes.com/obiava/132551/pochistvane-na-apartamenti

Почистване на апартаменти
Предлагам сезонна работа в град Царево.
Почистване на 5 апартамента, зареждане и настаняване на почиващи за месеците Юли и Август. Заплащане 500лв. на
месец.
http://obiavidnes.com/obiava/132550/pochistvane-na-apartamenti
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Външна батерия/power bank/ TP-LINK TL-PBG3350
Външна батерия/power bank/ TP-LINK TL-PBG3350, 3350 mAh, черна, 1x USB A, 1x micro USB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/132549/vynshna-bateriyapower-bank-tp-link-tl-pbg3350

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/118047/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Мишка TRUST Primo 21925
Мишка TRUST Primo 21925, оптична(1600 dpi), безжична, USB, розова, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132548/mishka-trust-primo-21925

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/132547/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Нежна изискана дама с разкрепостена фантазия
Нежна изискана дама с разкрепостена фантазия,готова да задоволи всякакви сексуални желания! Искаш ли да ми дойдеш
на гости-пиши на номер 162221 с текст хриси-029 да разменим контакти или координати?!
http://obiavidnes.com/obiava/132546/nejna-iziskana-dama-s-razkrepostena-fantaziya

млада неправила секс 2 месеца жена почти девствена търси спешно
млада неправила секс 2 месеца жена почти девствена търси спешно ама наистина спешно мъж за секс може и неопитен
имам терен пиши ми на номер 191997 с текст таня-179 и или ми дай адрес или ти давам моя
http://obiavidnes.com/obiava/132545/mlada-nepravila-seks-2-meseca-jena-pochti-devstvena-tyrsi-speshno

ТЪРСЯ САМО СЕКС И СЕКС БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ
ТЪРСЯ САМО СЕКС И СЕКС БЕЗ АНГАЖИМЕНТИ И ОБВЪРЗВАНЕ НА 26Г СЪМ ИМАМ ТЕРЕН И КОЛА АКО И ТИ
ТЪРСИШ ТОВА ПИШИ МИ СЕГА НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ЛИЛИ-221 И ИМАШ ТЕЛЕФОНА МИ И АДРЕСА МИ
ИНТЕРЕСУВАМ СЕ САМО ОТ СЕКС НА ЖИВО
http://obiavidnes.com/obiava/132544/tyrsya-samo-seks-i-seks-bez-angajimenti

ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН
ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН НО И НА ГОСТИ МОГА ДА ТИ ДОЙДА ОБАДИ МИ СЕ
НА ТЕЛЕФОН 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА 191911 С ТЕКСТ ПЕПИ-157 ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/132543/pochti-devstvenata-pepi-tyrsi-zdrav-kr-imam-teren

Страница 40/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.05.2017

ЕЛА И ПИПНИ ИМАМ ОТ ВСИЧКО И ГЪРДИ И ДУПЕ
НЕ ГЛЕДАЙ САМО А ЕЛА И ПИПНИ ИМАМ ОТ ВСИЧКО И ГЪРДИ И ДУПЕ НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В ЛЕГЛОТО А МОЖЕ
И В КОЛАТА НЕ СИ ЛИ ВЪЗБУДЕН ВЕЧЕ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ЯНА-188 И МЕ ИМАШ СЕГА И
ВЕДНАГА ИСКАШ МЕ НАЛИ
http://obiavidnes.com/obiava/132542/ela-i-pipni-imam-ot-vsichko-i-gyrdi-i-dupe

Мишка TRUST Primo 21925
Мишка TRUST Primo 21925, оптична(1600 dpi), безжична, USB, зелена, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132541/mishka-trust-primo-21925

Блиндирани Врати от Порта Нова
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/132540/blindirani-vrati-ot-porta-nova

черна мравка
ерна Мравка е по качествен и по силен продукт от Виагра и Силденафил, но напълно безопасен.Черна мравка действа без
отказ и е доказан продукт номер едно на пазар.Идеален продукт за всеки мъж с реален резултат, като повишава
многократно либидото, здрава ерекция, по голям пенис
http://obiavidnes.com/obiava/132539/cherna-mravka

Мишка TRUST Primo 21925
Мишка TRUST Primo 21925, оптична(1600 dpi), безжична, USB, синя, до 8м обхват
http://obiavidnes.com/obiava/132538/mishka-trust-primo-21925

Геймърски стол
Геймърски стол, Sbox White Shark Kings Throne, детски, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/132537/geymyrski-stol

Подложка за мишка SBOX White Shark GMP-1699 M
Подложка за мишка SBOX White Shark GMP-1699 M, гейминг, черна/щампа, 320 х 250 мм
http://obiavidnes.com/obiava/132536/podlojka-za-mishka-sbox-white-shark-gmp-1699-m

Кабел SeaMAX SC-FUTP-6E-PVC
Кабел SeaMAX SC-FUTP-6E-PVC, F/UTP, Cat 6, 1m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132535/kabel-seamax-sc-futp-6e-pvc

Кабел SeaMAX SC-UUTP-C6-PVC
Кабел SeaMAX SC-UUTP-C6-PVC, U/UTP, Cat 6, 1m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/132534/kabel-seamax-sc-uutp-c6-pvc

Access point/Аксес пойнт TP-Link AP300
Access point/Аксес пойнт TP-Link AP300, 2.4GHz(300Mpbs)/5GHz(867 Mbps), 1x 10/100/1000M Ethernet Port, 2x сваляеми
антени
http://obiavidnes.com/obiava/132533/access-pointakses-poynt-tp-link-ap300

Prestigio Wize NV3 (оранжев)
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Prestigio Wize NV3 (оранжев), поддържа 2 sim карти, 5.0" (12.70 cm) FWVGA TN дисплей, четириядрен Spreadtrum
SC7731C 1.2GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 5 & 2 Mpix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/132532/prestigio-wize-nv3-oranjev

Курсове по немски език, ниво A1
Курсове по немски език от Езиков Център Асториа Груп
Имате желание да се развивате в личен и професионален план? Научете нов език, разширете познанията си, потопете се
в една различна култура. Не е толкова трудно да постигнете целта си, стига да работите с постоянство за нея – дори
по малко, но редовно. Ние Ви предлагаме да Ви помогнем – научете с нас немски език. При нас имате възможност да
научите този широко разпространен език, в една позитивна и приятна атмосфера, подкрепена с професионализма на
нашите преподаватели. Групата ни с ниво А1 започва скоро, не се колебайте да се присъедините! Посетете
уебстраницата ни, за да научите повече - https://astoria-academy.com/nemski-ezik/
График на обучението:
Начало: 3 Юни
Продължителност: 7 седмици
Пакет 60 учебни часа
График: събота и неделя 10:00 – 13:00
Цена: 130 лева
За повече информация и записване може да заповядате на адрес гр. Варна, ул. Мусала №1 или да ни потърсите на
телефон 0895704234.
http://obiavidnes.com/obiava/132531/kursove-po-nemski-ezik-nivo-a1

Курсове по английски език в София
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати FCE, CAE, CPE и IELTS. LanguageCert сертификати по английски език – общ
английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners - най-високи стандарти за качество. Интензивни курсове
по английски език, подходящи, както за ученици, така и за възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/132530/kursove-po-angliyski-ezik-v-sofiya

Стъклена врата Gravur G 13-1
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено прозрачно стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилно
ст. 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. Има вариант за закалено матово стъкло с гравюра. Със стъклената врата може да постигнете
дискретност и уютност във всяко помещение.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, златен дъб, венге, орех и бял
http://obiavidnes.com/obiava/132529/styklena-vrata-gravur-g-13-1

Стойка за стена SBOX LCD-2903
Стойка за стена SBOX LCD-2903, за екрани до 19"-37", до 100x100, до 25кг, от 0° до 12° наклон и 360° завъртане
http://obiavidnes.com/obiava/132528/stoyka-za-stena-sbox-lcd-2903

Стойка за стена SBOX LCD-441
Стойка за стена SBOX LCD-441, за екрани до 23"-55", до 400x400, до 30кг, от 0° до 20° наклон и 45° завъртане
http://obiavidnes.com/obiava/132527/stoyka-za-stena-sbox-lcd-441

Квартира и нощувки в Поморие
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
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Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са на 3-ти етаж, просторни светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/132526/kvartira-i-noshtuvki---v-pomorie

Почивка на море в Поморие, лято 2017
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са на 3-ти етаж, просторни светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/132525/pochivka-na-more-v-pomorie---lyato-2017

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/132524/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Стойка за стена SBOX PLB-2264F
Стойка за стена SBOX PLB-2264F, за екрани до 37"-70", до 600x400, до 35кг
http://obiavidnes.com/obiava/132523/stoyka-za-stena-sbox-plb-2264f

Котли Bosch от Владекс
Владекс ООД, Плевен е онлайн магазин с предмет на дейност търговия на едро и дребно. Предлагаме различни видове
котли с марка на доказалия се в бранша Bosch! Това ви дава възможност да закупите най-добрите модели на изгодни
цени. Продуктите се характеризират с естествена тяга, голяма топлообменна площ, използване на разнообразно гориво,
терморегулатор за поддържане на температура, добре изолирана горивна камера, широко оразмерена врата с лесно
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почистване и др. Може да се свържете с представител на фирмата по телефона или онлайн, където ще получите
първокласно обслужване и консултация.
http://obiavidnes.com/obiava/132522/kotli-bosch-ot-vladeks

Стойка за проектор SBOX PM-18
Стойка за проектор SBOX PM-18, за таван, въртене на 360° и наклон до 15°, до 13.5кг, водач за кабели, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/132521/stoyka-za-proektor-sbox-pm-18

Стойка за проектор SBOX PM-18S
Стойка за проектор SBOX PM-18S, за таван, въртене на 360° и наклон до 15°, до 13.5кг, водач за кабели, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/132520/stoyka-za-proektor-sbox-pm-18s

Верига турски пицарии в Бристол търси чистачи
Спешно набираме за наш клиент (верига от турски пицарии в Бристол) самонаети чистачи за системно почистване на
прозорци, помещения, кухни и дворове с материали и екипировка на самонаетото лице.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да са физически здрави и да имат някакъв опит
в почистването на прозорци, помещения, кухни и дворове. Клиентите ни предпочитат млади хора, на възраст до 37
години.
Клиентът ни предлага дългосрочна ангажираност, отлично възнаграждение плюс безплатна храна и квартира.
Одобрените кандидати ще бъдат посрещнати от клиента ни на летището/гарата и ще бъдат настанени в квартира.
За допълнителна информация и регистрация, моля да се свържете с г-н Хусан (Мениджър на Програма) чрез телефон:
00447582810663 (Вайбър), имейл: v.hussan@berro.co.uk или скайп: berro.1
Тази оферта е част от нашата програма СЕБЕП (Self-Employment & Business Establishment Programme). Всички
кандидати ще получат пълна правна помощ при регистрацията им като самонаети лица на територията на
Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/132519/veriga-turski-picarii-v-bristol-tyrsi-chistachi

Курсове по разговорен английски език в София
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
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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/132518/kursove-po-razgovoren-angliyski-ezik-v-sofiya

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/132517/bulgarian-for-foreigners

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал. Размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка. Ако търсите нещо по-нетрадиционно,
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този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и пасва идеално на жилища, които са решени
в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е лесна и не изисква особени усилия.Тази
врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/132516/blindirana-vhodna-vrata-701-b

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/132515/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Дънна платка Gigabyte GA-A320M-DS2
Дънна платка Gigabyte GA-A320M-DS2, AMD A320, AM4, DDR4, PCI-E (DVI&D-SuB), 4x SATA 6Gb/s, USB 3.1 (Type-A),
micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/132514/dynna-platka-gigabyte-ga-a320m-ds2

Стойка за стена SBOX PLB-5463
Стойка за стена SBOX PLB-5463, за екрани до 37"-70", до 600x400, до 35кг, от 5° до -15° наклон и 180° завъртане
http://obiavidnes.com/obiava/132513/stoyka-za-stena-sbox-plb-5463

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/132512/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
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http://obiavidnes.com/obiava/132511/intenzivni-kursove-po-biologiya

Стойка за стена SBOX LCD-443
Стойка за стена SBOX LCD-443, за екрани до 23"-55", до 400x400, до 30кг, до 20° наклон и 90° завъртане
http://obiavidnes.com/obiava/132510/stoyka-za-stena-sbox-lcd-443

Решения: консултация за уеб бизнес
На базата на опита си, натрупан през последните 15 години, искаме да помогнем със знанията и стратегиите си на
други уеб предприемачи, които искат да засилят своето онлайн присъствие.
http://obiavidnes.com/obiava/132509/resheniya-konsultaciya-za-ueb-biznes

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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
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Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132508/masajna-kushetka-magicpro

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
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/132507/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
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тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132506/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132505/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132504/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/132503/30-50-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/132502/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/132501/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/132500/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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/132499/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Стойка за монитор SBOX LCD-S012
Стойка за монитор SBOX LCD-S012, за екрани до 13"-27", до 100x100, до 6кг, до 90° наклон и 180° завъртане, кабелен
водач
http://obiavidnes.com/obiava/132498/stoyka-za-monitor-sbox-lcd-s012

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час !
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 .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/132497/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

ЮРИДИЧЕСКО Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност за 1 час !
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 .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/132496/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час !
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 .
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
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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
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/132495/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Стойка за стена Manhattan 423731
Стойка за стена Manhattan 423731, за екрани до 23"-42", до 200x200, до 30кг
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http://obiavidnes.com/obiava/132494/stoyka-za-stena-manhattan-423731

Prestigio Grace Z5 (черен)
Prestigio Grace Z5 (черен), поддържа 2 sim карти, 5.3" (13.46 cm) HD IPS дисплей, четириядрен MediaTek MT6580A 1.3GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 8 Mpix camera, Android, 156g
http://obiavidnes.com/obiava/132493/prestigio-grace-z5-cheren

Micro ATX Akyga AK403BK
Micro ATX Akyga AK403BK, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/132492/micro-atx-akyga-ak403bk

ATX/Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK801BS
ATX/Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK801BS, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/132491/atxflex-atxmicro-atxmini-itx-akyga-ak801bs

Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK728BK
Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK728BK, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/132490/flex-atxmicro-atxmini-itx-akyga-ak728bk

Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK727BL
Flex ATX/Micro ATX/Mini ITX Akyga AK727BL, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/132489/flex-atxmicro-atxmini-itx-akyga-ak727bl

Обектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR за Nikon
Обектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR за Nikon
http://obiavidnes.com/obiava/132488/obektiv-nikon-af-s-nikkor-24-120mm-f4g-ed-vr-za-nikon

Батерия (оригинална) Microsoft BLT5A
Батерия (оригинална) Microsoft BLT5A, за Microsoft Lumia 550, 2100mAh/3.7V, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/132487/bateriya-originalna-microsoft-blt5a

Батерия (оригинална) Nokia BV4BWA
Батерия (оригинална) Nokia BV4BWA, за Nokia Lumia 1320, 3500mAh/3.8V, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/132486/bateriya-originalna-nokia-bv4bwa

Таблет Prestigio Multipad Wize 3407 (PMT3407_4G_C_CL)
Таблет Prestigio Multipad Wize 3407 (PMT3407_4G_C_CL), оранжев, 7.0" (17.78cm), четириядрен MT8735M 1.30 GHz, 1GB
RAM, 8 GB Flash памет(+microSD слот), 2 & 0.3 Mpix camera, Android 5.1, 310 g
http://obiavidnes.com/obiava/132485/tablet-prestigio-multipad-wize-3407-pmt3407_4g_c_cl

Стоматологичен Център ФАМА БОНА
Стоматологичен център ФАМА БОНА . БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
Стоматологичен център ФАМА БОНА има 18 годишен опит в дентална медицина и да даваме на
пациентите си решения на проблемите им, здраве, красиви усмивки, нов живот и самочувствие, което ще ги направи
още по-успешни и щастливи.
Със съвременните технологии перфектната усмивка вече е лесно постижима.ЗАПИШЕТЕ СИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАС !
Допълнителни услуги:
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1. извършване на ФОКАЛНА ДИАГНОСТИКА И ПАТОГАЛВАНИЗЪМ от най ново поколение -Стоматологичен
център ФАМА БОНА!
2. ИМАТЕ ПРОБЛЕМ- скърцане със зъби. Шини за бруксизъм
3. Индивидуални шини за избелване, изработени в лабораторията по отпечатък от устата на пациента. Вземете
вашата безплатна шприца за избелване!
4. Медицински обеци с най-добрите системи за пробиване на уши в света.
5. БОНДИНГ с дентален микроскоп от Фама Бона за корекция на различни несъвършенства на зъбите!
6. Стоматологичен център ФАМА БОНА в абонаментното обслужване на фирми.
7. Договор с НЗОК.
8. Спешен кабинет.
9. инфрачервена камера за термодиагностика ТЕСТ НА ГАЛЕН на фокални огнища!ОТ ФАМА БОНА!
10. Лазертерапията със студена светлина (нискочестотна лазерна терапия – LLLT/Съвременен подход помощ при
лечение във физиотерапията на ФАМА БОНА!
http://obiavidnes.com/obiava/132484/stomatologichen-centyr---fama-bona

Чанта за фотоапарат Vanguard BIIN 21 LC
Чанта за фотоапарат Vanguard BIIN 21 LC, за DSLR фотоапарати и обективи, полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/132483/chanta-za-fotoaparat-vanguard-biin-21-lc

Хладилни и климатични компресори
Фирмата търгува с резервни части за хладилна техника от 1994г.
През 2002г е създадена Фриго - Хим ЕООД като следващ етап в утвърждаването си в бранша.
http://obiavidnes.com/obiava/132482/hladilni-i-klimatichni-kompresori

Регулатори за газ
Сигма инвест ЕООД разполага с високо квалифициран инженерен състав, за да предложи най - добрата консултация и
решение на своите клиенти. Освен това фирмата разполага със собствени камиони, BDF платформи за транспортиране
на КПГ, бутилкови групи /бъндели/, както и със своя метанстанция.
http://obiavidnes.com/obiava/132481/regulatori-za-gaz

Батерия (оригинална) Sony LIS1618ERPC
Батерия (оригинална) Sony LIS1618ERPC, за Sony Xperia XA, Xperia XA Dual, 2300mAh/3.8V, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/132480/bateriya-originalna-sony-lis1618erpc

Батерия (оригинална) Sony LIP1624ERP
Батерия (оригинална) Sony LIP1624ERP, за Sony Xperia X Performance, 2700mAh/3.8V, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/132479/bateriya-originalna-sony-lip1624erp

Таблет Prestigio Multipad Wize 3407 (PMT3407_4G_C_MT)
Таблет Prestigio Multipad Wize 3407 (PMT3407_4G_C_MT), Зелен, 7.0" (17.78cm), четириядрен MT8735M 1.30 GHz, 1GB
RAM, 8 GB Flash памет(+microSD слот), 2 & 0.3 Mpix camera, Android 5.1, 310 g
http://obiavidnes.com/obiava/132478/tablet-prestigio-multipad-wize-3407-pmt3407_4g_c_mt

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
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животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/126968/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Батерия (оригинална) Samsung GBT182872000
Батерия (оригинална) Samsung GBT182872000, за Samsung Galaxy Tab 7, 4000mAh/3.7V,
http://obiavidnes.com/obiava/132477/bateriya-originalna-samsung-gbt182872000

оферта на заем пари с лихва от 3% : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се възстанови услугата Нашите услуги кредит е 3000 € ДО € 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/132476/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--moutiercatherinegmailcom

Триппод Vanguard Espod CX 203AP 2 в комплект с чанта Vanguard BIIN 21 LC
Триппод Vanguard Espod CX 203AP 2 в комплект с чанта Vanguard BIIN 21 LC, мин/макс. височина 57.4/155см, 1100г., до
3.5кг товароносимост, алуминев
http://obiavidnes.com/obiava/132475/trippod-vanguard-espod-cx-203ap-2-v-komplekt-s-chanta-vanguard-biin-21-lc

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/132474/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Батерия (оригинална) HTC S460
Батерия (оригинална) HTC S460, за HTC HD7, 1200mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/132473/bateriya-originalna-htc-s460

Заем до 7000 лв.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www. panda2016. tk
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/132472/zaem-do-7000-lv

Батерия (оригинална) Samsung EB535151VU
Батерия (оригинална) Samsung EB535151VU, за Galaxy S Advance i90, 1500mAh/3.7V, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/132471/bateriya-originalna-samsung-eb535151vu

Блиндирана входна врата код Ale Door 402
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/132470/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-door-402

Батерия (оригинална) Alcatel CAB31P0000C1
Батерия (оригинална) Alcatel CAB31P0000C1, за Alcatel One Touch Pop C3, 1300mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/132469/bateriya-originalna-alcatel-cab31p0000c1

Триппод Vanguard Espod CX 203AP 2
Триппод Vanguard Espod CX 203AP 2, мин/макс. височина 19.5/154см, 1400г., до 4.5кг товароносимост, алуминев
http://obiavidnes.com/obiava/132468/trippod-vanguard-espod-cx-203ap-2

Интериорна HDF врата с код 056-P, цвят Златен дъб
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF-плоскости, рамка от масивна иглолистна
HDF-оребрение.Фрезовката на крилото е идентична с тази на Модел 056, но е без остъкление.

дървесина

и

В базовия комплект се включва: крило; права каса - 10см.; един комплект прави первази за от едната страна на касата;
метален обков - иноксови дръжки, брава , патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени
уплътнения, съобразени с цвета на вратата ;
Възможните размери на вратата с касата са:
66-68/201 см ; 76-78/201 см ; 86-88/201 см;
Възможните размери на крилото са:
60/197 см ; 70/197 см ; 80/197 см
http://obiavidnes.com/obiava/132467/interiorna-hdf-vrata-s-kod-056-p-cvyat-zlaten-dyb

Триппод Vanguard Alta CA 203AO
Триппод Vanguard Alta CA 203AO, мин/макс. височина 19.9/154см, 1400г., до 5кг товароносимост, алуминев
http://obiavidnes.com/obiava/132466/trippod-vanguard-alta-ca-203ao

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
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http://obiavidnes.com/obiava/132465/30-50-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/132464/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Дънна платка Asrock AB350M-HDV
Дънна платка Asrock AB350M-HDV, B350, AM4, DDR4, 2x PCI-E (HDMI&DVI), 4x SATA 6.0 Gb/s, 1x M.2 Socket, 5x USB 3.1,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/132463/dynna-platka-asrock-ab350m-hdv

Рутер Linksys WHW0301
Рутер Linksys WHW0301, 2134Mbps, 2.4GHz/5GHz/5GHz(867+867+400Mbps), Tri-Band AC2200, 2x WAN/LAN auto-sensing
Gigabit Ethernet ports, 6x вътрешни антени, четириядрен 716MHz процесор, 4GB Flash памет, 512MB RAM
http://obiavidnes.com/obiava/132462/ruter-linksys-whw0301

Рутер Linksys WHW0301
Рутер Linksys WHW0301, 2134Mbps, 2.4GHz/5GHz/5GHz(867+867+400Mbps), Tri-Band AC2200, 2x WAN/LAN auto-sensing
Gigabit Ethernet ports, 6x вътрешни антени, четириядрен 716MHz процесор, 4GB Flash памет, 512MB RAM, 2x устройства
http://obiavidnes.com/obiava/132461/ruter-linksys-whw0301

Рутер Linksys WHW0301
Рутер Linksys WHW0301, 2134Mbps, 2.4GHz/5GHz/5GHz(867+867+400Mbps), Tri-Band AC2200, 2x WAN/LAN auto-sensing
Gigabit Ethernet ports, 6x вътрешни антени, четириядрен 716MHz процесор, 4GB Flash памет, 512MB RAM, 3x устройства
http://obiavidnes.com/obiava/132460/ruter-linksys-whw0301

Стойка за стена SBOX PLB-133M
Стойка за стена SBOX PLB-133M, за екрани до 23"-55", до 600x400, до 45кг, от 0° до 12° наклон, механизъм за заключване
http://obiavidnes.com/obiava/132459/stoyka-za-stena-sbox-plb-133m

Стойка за стена SBOX LCD-903
Стойка за стена SBOX LCD-903, за екрани до 13"-30", до 100x100, до 15кг, от 0° до 12° наклон и 360° завъртане
http://obiavidnes.com/obiava/132458/stoyka-za-stena-sbox-lcd-903

оферта на заем пари с лихва от 3% : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
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можете да се възстанови услугата Нашите услуги кредит е 3000 € ДО € 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/132457/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--moutiercatherinegmailcom

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 50 - IR1435i/IR1435F - Black - P№ 9436B002AA
- заб.: 17 600k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 50 - IR1435i/IR1435F - Black - P№ 9436B002AA - заб.: 17 600k
http://obiavidnes.com/obiava/132456/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-50---ir1435iir1435f---black---p-9436b002aa

Лаптоп Asus X541NA-GO125(сребрист)
Лаптоп Asus X541NA-GO125(сребрист), двуядрен Apollo Lake Celeron N3350 1.1/2.4GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED
дисплей(HDMI), 4GB DDR3L RAM, 1TB HDD, 1x USB Type C Gen1, 1x USB 3.0, Endless Linux, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/132455/laptop-asus-x541na-go125srebrist

Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397064033866)
Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397064033866), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Display
& R5 M430 2GB,(HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/132454/laptop-dell-inspiron-3567-5397064033866

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/132453/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Yellow - P№
8527B002AA - заб.: 19 000k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Yellow - P№ 8527B002AA - заб.: 19 000k
http://obiavidnes.com/obiava/132452/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-49---c3330ic3325ic3320ic3320---yellow---p

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Magenta P№ 8526B002AA - заб.: 19 000k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Magenta - P№ 8526B002AA - заб.: 19
000k
http://obiavidnes.com/obiava/132451/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-49---c3330ic3325ic3320ic3320---magenta---

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/132450/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti
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Термо лепенка OEM TC600454510
Термо лепенка OEM TC600454510, 45 x 45x 1.0mm
http://obiavidnes.com/obiava/132449/termo-lepenka-oem-tc600454510

Ремонт на покриви Русе
Фирма "ВЕРАКС 03"ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
http://obiavidnes.com/obiava/132448/remont-na-pokrivi-ruse

Лаптоп Asus K556UQ-DM802T(син)
Лаптоп Asus K556UQ-DM802T(син), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5GHz, 15.6"(39.62 cm) Full HD LED
дисплей & nVidia GeForce 940MX 2GB(HDMI), 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, USB 3.1 Type C, Windows 10, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/132447/laptop-asus-k556uq-dm802tsin

Лаптоп Dell Inspiron 3552 (5397064033767)
Лаптоп Dell Inspiron 3552 (5397064033767), четириядрен Braswell Intel Pentium N3710 1.60/2.56 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Glare Display, (HDMI), 4GB, 500GB HDD, 1x USB 3.0, Windows 10, 2.14kg
http://obiavidnes.com/obiava/132446/laptop-dell-inspiron-3552-5397064033767

Захранване Zalman ZM400-LEII
Захранване Zalman ZM400-LEII, 400W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/132445/zahranvane-zalman-zm400-leii

ясновидство на живо и по телефона помощ при негативни влияния събира разделени двойки
помощ
ясновидство гледане на живо по скайп или вайбър записване на телефон 0886082041 разваля черни магии оправя кармични
пътеки събира разделени двойки решава любовни проблеми със силна египетска магия силни арабски амулети за пари
бизнес късмет и любов сирма
http://obiavidnes.com/obiava/132444/yasnovidstvo-na-jivo-i-po-telefona-pomosht-pri-negativni-vliyaniya-sybira-razdeleni--

Интериорна врата Gradde Schwerin, цвят Череша Сан Диего
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.
http://obiavidnes.com/obiava/132443/interiorna-vrata-gradde-schwerin-cvyat-cheresha-san-diego

Интериорна врата Gradde Bergedorf,
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.
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Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/132442/interiorna-vrata-gradde-bergedorf

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/132441/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Cyan - P№
8525B002AA - заб.: 19 000k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Cyan - P№ 8525B002AA - заб.: 19 000k
http://obiavidnes.com/obiava/132440/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-49---c3330ic3325ic3320ic3320---cyan---p-

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 .
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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/132439/angliyski-ezik----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
http://obiavidnes.com/obiava/132438/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
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
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.
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/132437/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Black - P№
8524B002AA - заб.: 36 000k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 49 - C3330i/C3325i/C3320i/C3320 - Black - P№ 8524B002AA - заб.: 36 000k
http://obiavidnes.com/obiava/132436/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-49---c3330ic3325ic3320ic3320---black---p

8GB DDR4 2133MHz
8GB DDR4 2133MHz, Team Group Elite TED48G2133C1501, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/132435/8gb-ddr4-2133mhz

Методи на лечение с Аюрведа в Ayurveda Sofia
Чували ли сте, за алтернативната индийска медицина, Аюрведа? Тя се известна от 5000 години и помага на хората, да
се излекуват от различни болести. Ayurveda Sofia е клиника, в която се практикува, тази алтернативна медицина от
доказани специалисти. Методите на лечение, които се използват се правят с различни билки и масла внесени директно
внесени от Индия.
http://obiavidnes.com/obiava/132434/metodi-na-lechenie-s-ayurveda-v-ayurveda-sofia

Блиндирана входна врата код Т587, цвят Зебра
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата - 86/197 см; 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
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„резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/132433/blindirana-vhodna-vrata-kod-t587-cvyat-zebra

Масажна кушетка MagicPRO
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
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132432/masajna-kushetka-magicpro

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
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човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132431/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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!
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/132430/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/132429/magnitna-titanieva-grivna

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/132428/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
събота 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/132427/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Съботен курс по шведски за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 3.06.2017г. 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/132426/syboten-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
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 : 30.05.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/132425/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
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/132424/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
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/132423/kurs-po-italianski-ezik--b2

TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 48 - iR C1335i/1325i0 - Yellow - P№
9109B002AA - заб.: 11 500k
TОНЕР ЗА КОПИРНА МАШИНА CANON C-EXV 48 - iR C1335i/1325i0 - Yellow - P№ 9109B002AA - заб.: 11 500k
http://obiavidnes.com/obiava/132422/toner-za-kopirna-mashina-canon-c-exv-48---ir-c1335i1325i0---yellow---p-9109b002

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
24.06.2017 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:
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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/132421/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 29.05.2017 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/132420/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Индивидуално обучение по албански език
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/132419/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/132418/bulgarian-for-foreigners

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
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- 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/132417/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
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/132416/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
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:
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/132415/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
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
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http://obiavidnes.com/obiava/132414/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
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/132413/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
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/132412/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/132411/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
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/132410/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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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/132409/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
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/132408/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
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/132407/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
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/132406/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/132405/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
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/132404/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

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/132403/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki

Комбиниран багер за извозване на отпадъци от Хипо-3
Хипо-3 ЕООД предлага различни услуги с комбиниран багер. От нас може да наемете багер с квалифициран багерист за
изкоп на основи, канали и тръбопроводи, септични ями, товароподемна дейност, подравняване, настилка на терени и др.
http://obiavidnes.com/obiava/132402/kombiniran-bager-za-izvozvane-na-otpadyci-ot-hipo-3

Лаптоп Asus ZenBook Flip UX360CA-C4160T(сив)
Лаптоп Asus ZenBook Flip UX360CA-C4160T(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 13.3" (33.78 cm)
сензорен мулти-тъч Full HD LED дисплей(micro HDMI), 8GB LPDDR3 RAM, 256GB M.2 SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows
10, 1.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/132401/laptop-asus-zenbook-flip-ux360ca-c4160tsiv

Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в оборудван бар и учебен кабинет. Приготвяне на:
- Високоалкохолни коктейли в шейкър, барова чаша, шотове
- Безалкохолни коктейли
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- Топли напитки и кафета
- Шейкове, смутита, фрапета, айс коктейли
- Украси на коктейлите. 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 организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/132400/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Готвачи 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,
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам,Пиле Рокфор,Запечени картофки с розмарин,Бонбони от
моркови,Фаршировани яйца с млечен хайвер,Гювечета,Щрудел с ябълки и канела,Воловани, Бушета,Свежа салата в
хрупкав пармезан с наров дресинг,Кремсупа с броколи,Билкови крутони,Иволтини от палачинки ,Милфльой от домати с
мус от сирена,Пилешки хапки в корнфлейкс,Дип Айоли,Кокосови трюфели, Брускети с яйца,Антипасто витамина с
ементал и прошуто,Мус в шотове с карамелизиран белтък,Панакота с плодове, Полента с гъби и други предястия, ястия
и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/132399/kurs-za-gotvachi--varna

Курс за Сервитьори
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към
Министерството на външните работи
• 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/132398/kurs-za-servityori

Калъф за Asus ZenFone 3
Калъф за Asus ZenFone 3, отваряем с прозорец, полиуретан/карбонат, Asus View Flip Cover ZE520KL, за 5.2", черен

Страница 76/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.05.2017

http://obiavidnes.com/obiava/132397/kalyf-za-asus-zenfone-3

Калъф за Asus ZenFone 3
Калъф за Asus ZenFone 3, отваряем с прозорец, полиуретан/карбонат, Asus View Flip Cover ZE520KL, за 5.5", черен
http://obiavidnes.com/obiava/132396/kalyf-za-asus-zenfone-3

Калъф за Asus ZenFone 3 Deluxe
Калъф за Asus ZenFone 3 Deluxe, страничен протектор с гръб, пластмаса, Asus Clear Case ZS570KL, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/132395/kalyf-za-asus-zenfone-3-deluxe

Калъф за Asus ZenFone 3
Калъф за Asus ZenFone 3, страничен протектор с гръб, пластмаса, Asus Clear Case ZE552KL, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/132394/kalyf-za-asus-zenfone-3

myPhone Halo Easy(червен)
myPhone Halo Easy(червен), 1.77" (4.49 cm) цветен дисплей, microSD слот до 32GB, VGA камера, Bluetooth, SOS бутон,
радио, 1000 mAh батерия
http://obiavidnes.com/obiava/132393/myphone-halo-easycherven

myPhone Halo Easy(черен)
myPhone Halo Easy(черен), 1.77" (4.49 cm) цветен дисплей, microSD слот до 32GB, VGA камера, Bluetooth, SOS бутон,
радио, 1000 mAh батерия
http://obiavidnes.com/obiava/132392/myphone-halo-easycheren

myPhone Fun 5(златист)
myPhone Fun 5(златист), поддържа 2 sim карти, 5.0" (12.70 cm) FWVGA IPS дисплей, четириядрен Cortex-A7 1.3GHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Android, 218g
http://obiavidnes.com/obiava/132391/myphone-fun-5zlatist

оферта на заем пари с лихва от 3% : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се възстанови услугата Нашите услуги кредит е 3000 € ДО € 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/132390/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--moutiercatherinegmailcom

оферта на заем пари с лихва от 3% : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се възстанови услугата Нашите услуги кредит е 3000 € ДО € 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/132389/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--moutiercatherinegmailcom

оферта на заем пари с лихва от 3% : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме кредити на хора, които се нуждаят от финансова асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да
получите заем с тази компания, можете да посочите точния размер на кредита, което трябва и времето, в което
можете да се възстанови услугата Нашите услуги кредит е 3000 € ДО € 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/132388/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3--moutiercatherinegmailcom

НОВИ ПЕРСИЙСКИ БЕБЕНЦА РАЗКОШНИ МНОГОЦВЕТНИ НАЙ-ДЪЛГОКОСМЕСТИ
ЛЮБИМЦИ!!!
НОВИ ПЕРСИЙСКИ БЕБЕНЦА НАЙ-ДЪЛГОКОСМЕСТИ МНОГОЦВЕТНИ РАЗКОШНИ ПОДАРЪЦИ УСМИХНАТИ
ЧАРОВНИ МЕЧТИ-перфектни породисти селектирани чистокръвни елитни здрави любимци. Най-дългокосмести елитни
многоцветни персийченца родени на 4. март. 25. март. 2017 г.
1. Персийски колорпойнти хималайски сини очи-бял-крем колорпойнт редпойнт хималайски сини очи снежно бял с бежови
отметки на уши нос опашка мъжко; лилава - синя колорпойнт блюпойнт хималайски сини очи бяла лилава със сини
отметки на уши нос опашка лапички женско. 2. Персийски чинчили зелени очи-златен биколор чинчила зелени очи бяло и
бежово мъжко; златна слънчева чинчила зелени очи мраморно оранжево с бяло женско; мраморна сребърно с
бяло-бежово чинчила зелени очи цвят уискас таби женско; трицветни костенуркови тъмен шоколад чинчили зелени очи
жълто кафяво и сиво женски. Персийченцата са здрави чисти имат цялостни вътрешно външно обезпаразитявания за 3
месеца международни паспорти комплект котешка храна перфектни хигиенни навици готови за вземане от новите си
добри грижовни стопани за новия си дом. Персийченцата ми са много красиви чаровни здрави перфектни уникални
различни и единствени многоцветни по цвят с огромна най-дълга много гъста копринено мека пухкава козина в различни
нюанси на снимка не се вижда както на живо много обичливи игриви забавни гушкащи мъркащи кротки тихи спокойни
идеални за дома компания деца зареждат с добро настроение и енергия с перфектни хигиенни навици може да се пускат
за разплод като пораснат хранят се самостоятелно със суха храна пастети месо риба мляко домашна храна не са
капризни отглеждани с много обич и грижи готови за вземане от новите си добри грижовни стопани и дом. Родителите
им са персийци най-дългокосмести многоцветни елитни породисти селектирани чистокръвни здрави-баща персиец
най-дългокосмест колърпойнт хималайски сини очи редпойнт бял-крем колорпойнт снежно бял с бежови отметки на уши
нос опашка екстремален; майки-елитни многоцветни персийки много дългокосмести трицветни чинчили зелени очи и
сребърна чинчила зелени очи; здрави красиви перфектни уникални многодетни поръчани доставени и купени от елитни
скъпи централни вериги зоомагазини в гр. София с международни паспорти годишни пет валентни ваксини цялостно
годишно обезпаразитявани отглеждат се само в апартамент в гр. София всичките имат постоянни годишни
многократни денонощни ветеринарно медицински прегледи консултации контрол лечение при необходимост годишни
имунизации и обезпаразитявания от най-елитните ветеринарно медицински центрове в Столицата с
най-компетентната професионална всеотдайна помощ и съм им безкрайно благодарна. Супер промоционнални цени за
най-дългокосместите най-качествени елитни многоцветни персийченца колорпойнти хималайски сини очи 200лв;
персийченца чинчили зелени очи 200лв!!!percat@abv.bg; catpers@abv.bg Дима Колева гр.София телефони 0895489869;
0897764560.
http://obiavidnes.com/obiava/132387/novi-persiyski-bebenca-razkoshni-mnogocvetni-nay-dylgokosmesti-lyubimci

НОВИ ПЕРСИЙСКИ БЕБЕНЦА РАЗКОШНИ МНОГОЦВЕТНИ НАЙ-ДЪЛГОКОСМЕСТИ
ЛЮБИМЦИ!!!
НОВИ ПЕРСИЙСКИ БЕБЕНЦА НАЙ-ДЪЛГОКОСМЕСТИ МНОГОЦВЕТНИ РАЗКОШНИ ПОДАРЪЦИ УСМИХНАТИ
ЧАРОВНИ МЕЧТИ-перфектни породисти селектирани чистокръвни елитни здрави любимци. Най-дългокосмести елитни
многоцветни персийченца родени на 4. март. 25. март. 2017 г.
1. Персийски колорпойнти хималайски сини очи-бял-крем колорпойнт редпойнт хималайски сини очи снежно бял с бежови
отметки на уши нос опашка мъжко; лилава - синя колорпойнт блюпойнт хималайски сини очи бяла лилава със сини
отметки на уши нос опашка лапички женско. 2. Персийски чинчили зелени очи-златен биколор чинчила зелени очи бяло и
бежово мъжко; златна слънчева чинчила зелени очи мраморно оранжево с бяло женско; мраморна сребърно с
бяло-бежово чинчила зелени очи цвят уискас таби женско; трицветни костенуркови тъмен шоколад чинчили зелени очи
жълто кафяво и сиво женски. Персийченцата са здрави чисти имат цялостни вътрешно външно обезпаразитявания за 3
месеца международни паспорти комплект котешка храна перфектни хигиенни навици готови за вземане от новите си
добри грижовни стопани за новия си дом. Персийченцата ми са много красиви чаровни здрави перфектни уникални
различни и единствени многоцветни по цвят с огромна най-дълга много гъста копринено мека пухкава козина в различни
нюанси на снимка не се вижда както на живо много обичливи игриви забавни гушкащи мъркащи кротки тихи спокойни
идеални за дома компания деца зареждат с добро настроение и енергия с перфектни хигиенни навици може да се пускат
за разплод като пораснат хранят се самостоятелно със суха храна пастети месо риба мляко домашна храна не са
капризни отглеждани с много обич и грижи готови за вземане от новите си добри грижовни стопани и дом. Родителите
им са персийци най-дългокосмести многоцветни елитни породисти селектирани чистокръвни здрави-баща персиец
най-дългокосмест колърпойнт хималайски сини очи редпойнт бял-крем колорпойнт снежно бял с бежови отметки на уши
нос опашка екстремален; майки-елитни многоцветни персийки много дългокосмести трицветни чинчили зелени очи и
сребърна чинчила зелени очи; здрави красиви перфектни уникални многодетни поръчани доставени и купени от елитни
скъпи централни вериги зоомагазини в гр. София с международни паспорти годишни пет валентни ваксини цялостно
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годишно обезпаразитявани отглеждат се само в апартамент в гр. София всичките имат постоянни годишни
многократни денонощни ветеринарно медицински прегледи консултации контрол лечение при необходимост годишни
имунизации и обезпаразитявания от най-елитните ветеринарно медицински центрове в Столицата с
най-компетентната професионална всеотдайна помощ и съм им безкрайно благодарна. Супер промоционнални цени за
най-дългокосместите най-качествени елитни многоцветни персийченца колорпойнти хималайски сини очи 200лв;
персийченца чинчили зелени очи 200лв!!!percat@abv.bg; catpers@abv.bg Дима Колева гр.София телефони 0895489869;
0897764560.
http://obiavidnes.com/obiava/132386/novi-persiyski-bebenca-razkoshni-mnogocvetni-nay-dylgokosmesti-lyubimci

Заслужи награда от Nagradi7.com
Прекарвай си готино и вземи печалби eдновременно в Награди7! Запиши се и започни да събираш точки. Колкото по-голям
е броят им, толкова по-яка награда ще вземеш. Сдобий се с компютър или сто лева.
http://obiavidnes.com/obiava/132385/zasluji-nagrada-ot-nagradi7com

Почистване на мазета и тавани в София и всички разновидности.
Предлагаме почистване на тавани и мазета – всички разновидности. Изнасяме, извозваме, изхвърляме, с наши хамали и
наш
превоз.
Повече
за
нас
и
останалите
ни
услуги
може
да
научите
на
http://fori.eu/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-chicho-fori/ и 0899 155 555.
http://obiavidnes.com/obiava/132384/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti

Почистване на мазета и тавани в София и всички разновидности.
Предлагаме почистване на тавани и мазета – всички разновидности. Изнасяме, извозваме, изхвърляме, с наши хамали и
наш
превоз.
Повече
за
нас
и
останалите
ни
услуги
може
да
научите
на
http://fori.eu/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-chicho-fori/ и 0899 155 555.
http://obiavidnes.com/obiava/132383/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti

Почистване на мазета и тавани в София и всички разновидности.
Ние сме фирма, която предлага изнасяне, извозване и изхвърляне на всякакви ненужни вещи от вашето мазе или таван.
Работим бързо и коректно, повече за на 088 700 4000 и http://kamion.bg/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-088-700-4000/.
http://obiavidnes.com/obiava/132382/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti

Почистване на мазета и тавани в София и всички разновидности
Ако таванът или мазето ви са затрупани със стари и непотребни вещи, от които искате да се отървете бързо и лесно,
потърсете ни на https://www.facebook.com/pochistvane.mazeta.tavani.sofia/ и 0888 02 1111. Ни сме фирма, която ще изнесе и
изхвърли всичките боклуци на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/132381/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti

продавам имот на тихо и спокойно место от 2 къщи
Продавам имот състоящ се отдве къщи Едната е на 3 етажа към улицата
1ви етаж се състои от голяма стая с бокс кухня тоалетенвъзел с парна баня
2ри етаж се състои от всекидневна хол кухненски бокс тоалетна
3ти етаж 2 спални гардеробна голяма тераса,кабинет,баня и тоалетна
Втората къща в момента се използва за лекарска практика
1ви етаж сесъстои от 3 помещения баня тоалетна и зимна градина
2ри етаж е мансарден
Къщите са санирани с централно газово отопление и климатици във всички помещения
Комуникации –училище дет. градина аптеки магазини тролей две поликлиники
http://obiavidnes.com/obiava/132380/prodavam-imot-na-tiho-i-spokoyno-mesto-ot-2-kyshti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/132379/30-50-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/132378/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Най-лошите куриерски доставки
Преди да се оплаквате от БГ куриерите вижте как служители на световни куриерски фирми доставят понякога.
Видеото започва с куриер на FedEx, който доставя пратка компютърен монитор, хвърляйки я през оградата
http://obiavidnes.com/obiava/132377/nay-loshite-kurierski-dostavki

ИНКУБАТОРИ
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/132376/i-n-k-u-b-a-t-o-r-i

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
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руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/132375/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/132374/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
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Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/132373/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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.
Касата е изработена от HDF с покритие Klasse A и
е с прави первази, които могат да се регулират от едната страна. По
този начин обхвата на касата може да се увеличи с до 20 мм. Ако има
нужда, обхвата може да се намали с 15-20 мм, чрез изрязване.
http://obiavidnes.com/obiava/132372/interiorna-vrata-gradde-schwerin

Интериорна врата Gama 207
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
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Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/132371/interiorna-vrata-gama-207

Немска интериорна врата Gradde Blomendal
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. Покритието при светлите цветове ( Сибирска
Лиственица, Дъб Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,
импрегниран с меламинови смоли и лакове, които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип Чинчила, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/132370/nemska-interiorna-vrata-gradde-blomendal

Интериорна врата модел 066, цвят Светъл дъб
Интериорна врата модел 066, цвят Светъл дъб. Крилото е изработено от два броя по 6мм HDF плоскости, покрити с
машинно поставено топлопренесено PVC-фолио. Крилото е с рамка от масивна иглолистна дървесина, подсилена в
средата с HDF оребряване.

Цената включва:
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крило;
три лагерни панти.

Крилото се предлага в следните размери:
70/197см
80/197см;

Вратата с касата може да бъде в следните раззери:
78/201 см
88/201 см;
http://obiavidnes.com/obiava/132369/interiorna-vrata-model-066-cvyat-svetyl-dyb

Интериорна врата Gradde Schwerin
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. Покритието при светлите цветове ( Сибирска
Лиственица, Дъб Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,
импрегниран с меламинови смоли и лакове, които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип бял мат, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/132368/interiorna-vrata-gradde-schwerin

Стъклена интериорна врата, Fabric G 12-2
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. Нетъканият 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.
http://obiavidnes.com/obiava/132367/styklena-interiorna-vrata-fabric-g-12-2

Блиндирана входна врата Модел 888
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
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 машинно поставено и топло пренесено PVC фолио - матово, релефно.
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
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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/132366/blindirana-vhodna-vrata-model-888

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/132365/30-50-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/132364/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Курсове за 7 клас по БЕЛ и математика
През следващата учебна година ще настъпи един от най-важните моменти за всеки ученик от 7 клас – Националното
външно оценяване по БЕЛ и математика, от чиито резултати зависи дали ще продължите образованието си в желаното
от Вас училище и в избрания профил. Затова, ние от Център „Знам и Мога“ Ви предлагаме нашите курсове за 7 клас по
БЕЛ и математика.
http://obiavidnes.com/obiava/132363/kursove-za-7-klas-po-bel-i-matematika

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/132362/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Развитие на бизнеса с Марката България ®
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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.
Повече на bbconsult.bg/марката-България/
http://obiavidnes.com/obiava/132361/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

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/132360/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
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/132359/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.
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Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/132358/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/132357/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.
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/132356/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят -
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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/132355/prodajba-na-biznes

Прозрачни поликарбонатни сандвич панели
- висок коефициент на светлопреминаване
- многостенен алвеоларен поликарбонат с UV-защита
- висока устойчивост на атмосферни и химични влияния
- структора с добри топлоизолационни и характеристики
- ширина 1 000 mm, дължина - по задание
- съвместими с повечето сандвич панели
Прозрачните панели се използват за създаване на светли ивици в покриви и стени изградени от сандвич панели. Могат да
се използват и самостоятелно за направата на изцяло прозрачни навеси и покриви.
10-ГОДИШНА гаранция срещу пожълтяване и увреждане в следствие на метеорологичните условия, градушки и т.н.
http://obiavidnes.com/obiava/132354/prozrachni-polikarbonatni-sandvich-paneli

Project Cars 2 Ultra Edition
Project Cars 2 Ultra Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132353/project-cars-2-ultra-edition

Project Cars 2 Collectors Edition
Project Cars 2 Collectors Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132352/project-cars-2-collectors-edition

Project Cars 2 Limited Edition
Project Cars 2 Limited Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132351/project-cars-2-limited-edition

Отопление и ВиК - Слънчеви колектори
Изграждане на отоплителни и ВиК инсталации на сгради, апартаменти и къщи.
Предлагаме оглед на обекта и изготвяне на оферта с актуални цени.
http://obiavidnes.com/obiava/132350/otoplenie-i-vik---slynchevi-kolektori
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Project Cars 2 Ultra Edition
Project Cars 2 Ultra Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132349/project-cars-2-ultra-edition

Project Cars 2 Collectors Edition
Project Cars 2 Collectors Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132348/project-cars-2-collectors-edition

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/132347/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/132346/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Project Cars 2 Limited Edition
Project Cars 2 Limited Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132345/project-cars-2-limited-edition

Project Cars 2 Ultra Edition
Project Cars 2 Ultra Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/132344/project-cars-2-ultra-edition

Разкодиране и ремонт на GSMи
Гаранционен и извънгаранционен ремонт на GSM апарати
Широка гама от резервни части за мобилни телефони и аксесоари:
-батерии
-зарядни 220в. , 12/24в.
-дата кабели
-мемори карти
-панели
-Дисплей
-Калъфи
ГАРАНЦИЯ 6м за батериите
Предлагаме следните услуги:
http://obiavidnes.com/obiava/132343/razkodirane-i-remont-na-gsmi
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Project Cars 2 Collectors Edition
Project Cars 2 Collectors Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/132342/project-cars-2-collectors-edition

Project Cars 2 Limited Edition
Project Cars 2 Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/132341/project-cars-2-limited-edition

Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition
Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132340/pro-evolution-soccer-2018-premium-edition

Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition
Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132339/pro-evolution-soccer-2018-premium-edition

Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition
Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition, за Xbox 360
http://obiavidnes.com/obiava/132338/pro-evolution-soccer-2018-premium-edition

Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition
Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/132337/pro-evolution-soccer-2018-premium-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/132336/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition
Pro Evolution Soccer 2018 Premium Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/132335/pro-evolution-soccer-2018-premium-edition

Nintendo Amiibo - Celica
Nintendo Amiibo - Celica, за Nintendo 3DS/2DS, Wii U, Switch
http://obiavidnes.com/obiava/132334/nintendo-amiibo---celica
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Nintendo Amiibo - Alm
Nintendo Amiibo - Alm, за Nintendo 3DS/2DS, Wii U, Switch
http://obiavidnes.com/obiava/132333/nintendo-amiibo---alm

Valhalla Hills - Definitive Edition
Valhalla Hills - Definitive Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/132332/valhalla-hills---definitive-edition

Valhalla Hills - Definitive Edition
Valhalla Hills - Definitive Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/132331/valhalla-hills---definitive-edition
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