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Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134076/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134075/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134073/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134072/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134074/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134071/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134070/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134069/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134066/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
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gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134068/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134067/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134065/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134064/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

БНБ пусна нова сребърна монета с частично позлатяване "Хан Тервел"
На 26 Юни БНБ пусна в обрщение нова възпоминателна "Хан Тервел". Монетата е сребърна с нанесено частично
позлатяванеи е от серията "Средновековни български владетели". Тя ще се продава на касите на БНБ за 66 (шестдесет и
шест) лева, макар че номиналът и е 10 лева
http://obiavidnes.com/obiava/134063/bnb-pusna-nova-srebyrna-moneta-s-chastichno-pozlatyavane-han-tervel

Заеми до 7000 лв...
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www. panda2016. tk
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/134062/zaemi-do-7000-lv

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/134061/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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/134060/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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 - 145 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 245 лв
100яйца - 295 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/134059/inkubatori-termoregulatori-releta-za-vreme

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/134058/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134057/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Продава апартамент с 1 спалня с мебели и уреди, в България, Слънчев бряг, в Amadeus 5 – Най
цена
Продажба апартамент с 1 спалня с мебели и уреди, Слънчев бряг в централната част на комплекса Amadeus 5 - най-ниска
цена.
Една добра възможност да си купят апартамент в България, в близост до морето, за почивка в някоя сезонна тук в
Слънчев бряг Слънчев лято и топла зима.
Осъществяване на покупката и продажбата, регистрацията на всички организации.
Апартамент удобно оформление - за комфортен престой, по всяко време на годината, в близост, на пешеходно
разстояние от магазини за хранителни стоки целогодишна работа, ресторанти и кафенета, хранителни стоки на
пазара.
Цената на 22 700 евро (E 349 / кв.м)
Общата площ на 64.74 кв.м., жилищна площ от 53.30 кв.м., с мебели и уреди, на 6-ти етаж от 7-етажна сграда.
Апартамент с 1 спалня, 2 тераси, с изглед към басейна. Сградата е въведена в експлоатация (Акт 16), с хидравличен
асансьор.
Информация за сайта: http://www.arealavbg.ru/index.php/sell/111-solnechnyj-bereg-tsentr-amadeus-5-1-komnatnaya-kvartira
комплекс Местоположение:
Комплексът е разположен в сърцето на Слънчев бряг, на около 5-6 минути от хотел "Кубан" и около 9 минути пеша от
широкия пясъчен плаж (на 700 метра).
Близо (200-400 метра VIVA -klinik, MMMarket (нон-стоп, целогодишно супермаркет), растителни и хранителни магазини,
ресторанти, Джани, La Piazza, Iris, барбекю Шрек и т.н.
Той предлага цялата инфраструктура на курорта Слънчев бряг, както и вътрешната инфраструктура на комплекса.
Предлага широка гама от услуги:
• Плувен басейн с детска секция
• минимаркет, кафе-бар, ресторант
• затворен, охраняем площ на комплекса
• красива градина
• паркинг
Апартаментите се продават в степен на готовност "до ключ":
• подови настилки - ламинат
• монтирани осветителни тела, ключове и контакти
• Напълно оборудвани бани
• проведе телефонна линия
• климатик
• инсталирана външна ПВЦ дограма
• монтирани външни и вътрешни врати
• стени са топло- и звукоизолация
• стени и тавани боядисани
мебели и уреди, включени в цената на апартамента.
Таксата за поддръжка на услугата е 8,5 € / m2 годишно.
Услугата включва:
• Поддръжка и общото съдържание на комуникациите и строителни конструкции
• засаждане и последващи грижи за зелените площи, находящ се на в непосредствена близост до територията на
комплекса
• техническа и санитарна поддръжка на басейни
• Поддръжка на асансьори
• Организация за комплекс
• Пакет от санитарно-услуги за поддържане на обществени места
Комплексът е пусната през 2007 г.
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В непосредствена близост, на пешеходно разстояние пеша:
- магазини за хранителни стоки и промишлени стоки, работещи през цялата година, както и някои от 24 часа.
- кафенета, ресторанти с изглед към морето и кухня за всеки вкус и бюджет, включително работещи през цялата година.
- пазар за хранителни стоки и дрехи, дневна доставка на всички видове морски дарове вечер и сутрин улов.
- дискотека, жива музика от всички жанрове и стилове, на разстояние на 7 минути пеша, където можете да се
отпуснете, докато 4 часа сутринта.
- много казина и игрални зали, кафенета и ресторанти с музика на живо всички посоки 6 км плажна ивица и
крайбрежната алея.
- широк, пясъчна ивица, полегато пясъчно дъно, всички видове морски и морски атракции.
Разстоянието от комплекса до плажа на 700 метра, тя е 8-9 минути абсолютно плоски озеленен път, наред с многото
кафе Маси с всички видове безалкохолни напитки, напитки с различна сила, сладолед.
През нощта, местоположението на комплекса осигурява абсолютна тишина, но ако искате 10 минути лесни стъпки, вие
сте на "Арбат" Слънчев бряг - в развлекателен център на вечерта и нощта останалата част на.
Осъществяване на покупката и продажбата, регистрацията на всички организации.
http://obiavidnes.com/obiava/134056/prodava-apartament-s-1-spalnya-s-mebeli-i-uredi-v-bylgariya-slynchev-bryag-v-amad

Продава 2-стаен апартамент в Слънчев бряг, в Amadeus 5 – най-ниска цена
Продажба апартамент с 1 спалня с мебели и уреди, Слънчев бряг в централната част на комплекса Amadeus 5 - най-ниска
цена.
Една добра възможност да си купят апартамент в България, в близост до морето, за почивка в някоя сезонна тук в
Слънчев бряг Слънчев лято и топла зима.
Осъществяване на покупката и продажбата, регистрацията на всички организации.
Апартамент удобно оформление - за комфортен престой, по всяко време на годината, в близост, на пешеходно
разстояние от магазини за хранителни стоки целогодишна работа, ресторанти и кафенета, хранителни стоки на
пазара.
Цената на 22 700 евро (E 349 / кв.м)
Общата площ на 64.74 кв.м., жилищна площ от 53.30 кв.м., с мебели и уреди, на 6-ти етаж от 7-етажна сграда.
Апартамент с 1 спалня, 2 тераси, с изглед към басейна. Сградата е въведена в експлоатация (Акт 16), с хидравличен
асансьор.
Информация за сайта: http://www.arealavbg.ru/index.php/sell/111-solnechnyj-bereg-tsentr-amadeus-5-1-komnatnaya-kvartira
комплекс Местоположение:
Комплексът е разположен в сърцето на Слънчев бряг, на около 5-6 минути от хотел "Кубан" и около 9 минути пеша от
широкия пясъчен плаж (на 700 метра).
Близо (200-400 метра VIVA -klinik, MMMarket (нон-стоп, целогодишно супермаркет), растителни и хранителни магазини,
ресторанти, Джани, La Piazza, Iris, барбекю Шрек и т.н.
Той предлага цялата инфраструктура на курорта Слънчев бряг, както и вътрешната инфраструктура на комплекса.
Предлага широка гама от услуги:
• Плувен басейн с детска секция
• минимаркет, кафе-бар, ресторант
• затворен, охраняем площ на комплекса
• красива градина
• паркинг
Апартаментите се продават в степен на готовност "до ключ":
• подови настилки - ламинат
• монтирани осветителни тела, ключове и контакти
• Напълно оборудвани бани
• проведе телефонна линия
• климатик
• инсталирана външна ПВЦ дограма
• монтирани външни и вътрешни врати
• стени са топло- и звукоизолация
• стени и тавани боядисани
мебели и уреди, включени в цената на апартамента.
Таксата за поддръжка на услугата е 8,5 € / m2 годишно.
Услугата включва:
• Поддръжка и общото съдържание на комуникациите и строителни конструкции
• засаждане и последващи грижи за зелените площи, находящ се на в непосредствена близост до територията на
комплекса
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• техническа и санитарна поддръжка на басейни
• Поддръжка на асансьори
• Организация за комплекс
• Пакет от санитарно-услуги за поддържане на обществени места
Комплексът е пусната през 2007 г.
В непосредствена близост, на пешеходно разстояние пеша:
- магазини за хранителни стоки и промишлени стоки, работещи през цялата година, както и някои от 24 часа.
- кафенета, ресторанти с изглед към морето и кухня за всеки вкус и бюджет, включително работещи през цялата година.
- пазар за хранителни стоки и дрехи, дневна доставка на всички видове морски дарове вечер и сутрин улов.
- дискотека, жива музика от всички жанрове и стилове, на разстояние на 7 минути пеша, където можете да се
отпуснете, докато 4 часа сутринта.
- много казина и игрални зали, кафенета и ресторанти с музика на живо всички посоки 6 км плажна ивица и
крайбрежната алея.
- широк, пясъчна ивица, полегато пясъчно дъно, всички видове морски и морски атракции.
Разстоянието от комплекса до плажа на 700 метра, тя е 8-9 минути абсолютно плоски озеленен път, наред с многото
кафе Маси с всички видове безалкохолни напитки, напитки с различна сила, сладолед.
През нощта, местоположението на комплекса осигурява абсолютна тишина, но ако искате 10 минути лесни стъпки, вие
сте на "Арбат" Слънчев бряг - в развлекателен център на вечерта и нощта останалата част на.
Осъществяване на покупката и продажбата, регистрацията на всички организации.
http://obiavidnes.com/obiava/134055/prodava-2-staen-apartament-v-slynchev-bryag-v-amadeus-5--nay-niska-cena

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/134054/i-n-k-u-b-a-t-o-r-i

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134053/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134052/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/134051/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
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Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/134050/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Слушалка Hama MyVoice 3000
Слушалка Hama MyVoice 3000, HD качество на звука, до 5 часа време за разговори, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134049/slushalka-hama-myvoice-3000

Слушалка Hama MyVoice 1000
Слушалка Hama MyVoice 1000, до 7.5 часа време за разговори, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134048/slushalka-hama-myvoice-1000

Слушалка Hama MyVoice 2000
Слушалка Hama MyVoice 2000, без ехо и фонов шум, до 5 часа време за разговори, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134047/slushalka-hama-myvoice-2000

Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Yellow - It Image 3944 - TN135Y - заб.: 4 000k
Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Yellow - It Image 3944 - TN135Y - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134046/kaseta-za-brother-hl-404040504070---yellow---it-image-3944---tn135y---zab-4-

Switch Tenda SG108
Switch Tenda SG108, 8x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 ports
http://obiavidnes.com/obiava/134045/switch-tenda-sg108

Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Magenta - It Image 3943 - TN135M - заб.: 4 000k
Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Magenta - It Image 3943 - TN135M - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134044/kaseta-za-brother-hl-404040504070---magenta---it-image-3943---tn135m---zab-4

Купувам земеделски земи в област Видин
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Видин в -община Брегово в селата-Балей, Брегово,
Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци -община Бойница в селата – Бойница, Бориловец,
Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци -община Ново Село в
селата – Винарово, Неговановци, Ново Село, Флорентин, Ясен -община Видин в селата – Акациево, Антимово, Бела Рада,
Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк,
Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци,
Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрън, Търняне -община Кула в
селата – Големаново, Извор Махала. Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил
-община Грамада в селата – Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Лъка ,Срацимирово, Тошевци
-община Димово в селата – Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго Поле, Държаница,
Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци, Септемврийци, Скомля,
Шипот, Яньовец, Ярловица -община Ружинци в селата – Бело Поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец,
Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле -община Макреш в селата - Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица,
Толовица, Цар Шишманово. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134043/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vidin

Купувам земеделски земи в област Монтана
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Монтана в - община Монтана, в селата –
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор
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Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин,
Смоляновци, Студено Буче, Сумер, Трифоново -община Бойчиновци, в селата – Бели Брег, Бели Брод, Бойчиновци,
Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци -община Брусарци, в
селата – Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива Бара, Одоровци,
Смирненски -община Вълчедръм, в селата – Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово,
Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни Връх -община Лом, в селата – Добри Дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом,
Орсоя, Сливата, Сталийска Махала, Станево, Трайково -община Медковец, в селата – Аспарухово, Медковец, Пишурка,
Расово, Сливовик -община Якимово, в селата – Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово. Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134042/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-montana

Купувам земеделски земи в област Враца
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Враца в - община Враца, в селата – Баница, Бели
Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик,
Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци, Челопек, Чирен -община Борован, в селата –
Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково -община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран,
Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец -община Криводол, в селата – Баурене,
Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево,
Уровене, Фурен -община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево -община Оряхово,
в селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци -община Хайредин, в селата –
Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134041/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vraca

Купувам земеделски земи в област Плевен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Плевен в -община Белене, в селата – Белене, Бяла
Вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари -община Гулянци, в селата – Брест, Гиген, Гулянци, Искър, Долни Вит,
Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково -община Долна Митрополия, в селата – Байкал,
Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа,
Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник -община Долни Дъбник, в селата – Бъркач, Долни Дъбник, Градина, Горни
Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовик -община Левски, в селата – Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана,
Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика,Обнова, Стежерово, Трънчовица -община Никопол, в селата – Асеново,
Бацова Махала, Въбел, Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,
Санадиново, Черковица -община Искър, в селата – Долни луковит, Искър, Писарово, Староселци, Долни луковит 2
-община Плевен, в селата – Беглеж, Бохот, Брестовица, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица,
Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново,
Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен -община Пордим, в селата – Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица,
Одърне, Пордим, Тотлебен -община Червен Бряг, в селата – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци,
Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен Бряг, Чомаковци -община Кнежа, в селата – Бреница, Еница, Кнежа,
Лазарово. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на
парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134040/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven

Купувам земеделски земи в област Велико Търново
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Велико Търново в: -община Велико Търново, в
селата – Балван, Белчевци, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Бранковци, Буковец,
Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща Вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Деветаците, Дичин, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долни Дамяновци, Долен Еневец,
Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Кисьовци, Кладни Дял, Клъшка Река, Куцаровци, Къпиново, Лагерите,
Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Марговци, Миндя, Мишеморков Хан, Момин Сбор, Нацовци, Никюп, Ново Село,
Осенарите, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци,
Райковци, Рашевци, Ресен, Русаля, Русковци, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха Река, Сърненци,
Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Цепенарите, Церова Кория, Цонковци, Шемшево, Шодековци, Ялово -община
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Горна Оряховица, в селата – Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица,
Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра -община Лясковец, в селата –
Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя -община Павликени, в селата – Батак, Бутово, Бяла
Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина,
Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово -община Полски Тръмбеш, в селата – Вързулица,
Иванча, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Полски
Тръмбеш, Раданово, Стефан Стамболово, Страхилово -община Свищов, в селата – Алеково, Александрово, Българско
Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Свищов,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена -община Стражица, в селата – Асеново, Балканци, Бреговица, Благоево, Виноград,
Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор -община Сухиндол, в селата – Бяла Река, Горско
Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сухиндол. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134039/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo

Купувам земеделски земи в област Русе
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Русе в -община Борово, в селата – Батин, Борово,
Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник -община Бяла, в селата – Бистренци, Ботров, Бяла,
Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово, Стърмен -община Ветово, в селата –
Кривня, Писанец, Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново -община Две Могили, в селата – Баниска, Батишница, Бъзовец,
Две Могили, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково -община Иваново, в
селата – Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен,
Щръклево -община Русе, в селата – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново Село, Просена, Русе,
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена Вода, Ястребово -община Сливо Поле, в селата – Бабово, Борисово,
Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо Поле, Стамболово, Черешово, Юделник -община
Ценово, в селата – Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134038/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-ruse

Купувам земеделски земи в област Разград
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Разград в -община Завет, в селата - Брестовене,
Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево -община Исперих, в селата – Белинци, Бърдоква, Вазово,
Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино,
Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево -община
Кубрат, в селата – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево,
Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер -община Лозница, в селата – Бели Лом, Веселина, Гороцвет,
Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя Вода, Студенец, Трапище, Тръбач,
Чудомир -община Разград, в селата – Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново,
Недоклан, Осенец, Островче, Побит Камък, Просторно, Поройще, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии,
Ушинци, Черковна, Ясеновец -община Самуил, в селата – Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма Вода, Голям Извор,
Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово -община Цар Калоян, в селата –
Езерче, Костанденец, Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от
големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134037/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-razgrad

Купувам земеделски земи в област Търговище
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,

Страница 10/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.06.2017

Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя
от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134036/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделски земи в област Шумен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Шумен в -община Венец, в селата – Борци, Боян,
Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково
-община Хитрино, в селата – Байково, Близнаци, Висока Поляна, Върбак, Хитрино, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци,
Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна
-община Каолиново, в селата – Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климентово, Каолиново, Лиси връх, Лятно,
Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач -община Каспичан, в селата – Върбяне, Златна
Нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила, Плиска, Калугерица -община Никола Козлево, в селата – Векилски,
Вълнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица
-община Нови Пазар, в селата – Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Нови Пазар,
Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски, Тръница -община Велики Преслав, в селата
– Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан
Крум, Преслав-Кирково -община Шумен, в селата – Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово,
Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладденец, Костена Река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел,
Овчарово, Панаьот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струино, Царев Брод, Черенча. Плащане веднага след
проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и
арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134035/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-shumen

Купувам земеделски земи в област Силистра
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Силистра в -община Алфатар, в селата – Алфатар, Алеково,
Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец -община Кайнарджа, в селата – Войново, Голеш, Господиново,
Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав,
Средище, Стрелково -община Силистра, в селата – Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан,
Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец,
Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович -община Дулово, в селата – Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец,
Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда,
Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица -община Тутракан, в селата – Антимово,
Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев
Дол, Цар Самуил, Шуменци -община Главиница, в селата – Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово,
Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина,
Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор -община Ситово, в селата – Босна, Гарван, Добротица, Ирник,
Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134034/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-silistra

Купувам земеделски земи в област Добрич
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Добрич, -община Балчик, в селата-Балчик, Безводица, Бобовец,
Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кремена, Ляхово, Преспа, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци,
Храброво, Царичино -община Генерал Тошево, в селата-Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, Кардам,
Конаре, Крайще, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир,
Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково -община Добрич, в селата-Алцек, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина,
Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово,
Дряново, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Лясково, Ловчанци, Ломница,
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Малка Смолница, Медово, Методиево, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево,
Плачидол, Подслон, Полковник Свещарово, Полковник Иваново, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Пчелник, Полковник
Минково, Победа, Росеново, Свобода, Славеево, Самуилово, Смолник, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер,
Сливенци, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Добрич -община Каварна, в селата-Белгун, Било, Божурец,
Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик, Чунчево, Раковски, Селце, Септемврийци,
Травник, Хаджи Димитър, Челопечене -община Крушари, в селата-Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин,
Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник
Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг -община Тервел, в селата-Ангеларий, Балик, Безмер, Божан,
Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар,
Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел,
Честименско -община Шабла, в селата-Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езезрец, Захари
Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци, Шабла.Плащане веднага след проверка на имота пред
нотариус, цената се определя от населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134033/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-dobrich

Купувам земеделски земи в област Варна
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Варна в -Община Аврен, в селата – Аврен,
Бенковски, Болярци, Добри Дол, Дъбравино, Казашка Река, Китка, Круша, Равна Гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Юнак,
Царевци -Община Аксаково, в селата – Ботево, Водица, Въглен, Доброглед, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско,
Кичево, Климентово, Крумово, Куманово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Припек, Радево, Слънчево, Яребична
-Община Белослав, в селата – Белослав, Разделна, Езерово, Страшимирово -Община Бяла, в селата – Горица, Господиново,
Дюлино, Попович, Самотино -Община Ветрино, в селата – Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия,
Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно Село, Ягнило -Община Вълчи Дол, в селата – Бояна, Брестак, Войводино,
Вълчи Дол, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра,
Метличина, Михалич, Оборище, Радан Войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци, Щипско -Община Долни Чифлик, в
селата – Булаир, Бърдарево, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Гроздьово, Детелина, Долни Чифлик, Кривини, Нова Шипка,
Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Юнец -Община Девня, в селата – Девня, Падина, Кипра -Община
Дългопол, в селата – Арковна, Аспарухово, Боряна, Величково, Камен Дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка Вода, Цонево, Голямо Делчево, Яворово -Община Провадия, в селата –
Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир,
Неново, Овчага, Петров Дол, Провадия, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка,
Черковна, Черноок -Община Суворово, в селата – Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен,
Суворово, Чернево.Плащане веднага след проверка на имота. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134032/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-varna

Купувам земеделски земи в област Бургас
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в обл.Бургас в : -община Айтос в селата- Айтос, Дрянковец,
Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево,
Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка; - община Бургас в селата- Братово, Брястовец, Бургас, Българово, Димчево,
Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море; -община Камено в селата Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново,
Тръстиково, Черни връх; - община Карнобат в селата - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина,
Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач, Козаре, Крумово
градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите,
Церковски, Черково; -община Несебър в селата - Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Несебър, Обзор, Оризаре,
Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тънково; -община Поморие в селата - Александрово, Ахелой, Бата,
Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Поморие, Порой,
Страцин; -община Созопол в селата - Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново,
Равна гора, Росен Созопол, Черноморец; -община Средец в селата - Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник,
Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница,
Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене,
Сливово, Средец, Суходол, Тракийци, Факия; -община Сунгурларе в селата - Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково,
Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис,
Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Сунгурларе, Съединение, Терзийско, Черница, Чубра; -община Руен в селата Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Дюля, Заимчево, Зайчар, Звезда, Каменяк,
Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица,
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Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна махала, Струя, Топчийско,
Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Я Плащане веднага след проверка на имота пред нотариус, цената се определя от
населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел. за връзка:0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134031/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-burgas

Купувам земеделски земи в област Сливен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Сливен в -община Нова Загора, в селата –
Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял Кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново,
Коньово, Кортен, Крива Круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет
Могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил Войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско Поле,
Ценино -община Сливен, в селата – Биково, Било, Бинкос, Бозаджии, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно
Александрово, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Калояново, Камен, Кермен, Ковачите, Козин
Дол, Крушаре, Мечкарево, Младово, Мъсърлии, Николаево, Панаретовци, Ръченица, Самуилово, Селиминово, Скобелево,
Средорек, Старо Село, Струпец, Трапоклово, Тополчане, Чинтолово, Чокоба Плащане веднага след проверка на имота,
пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134030/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-sliven

Купувам земеделски земи в област Ямбол
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Ямбол в -община Стралджа, в селата –
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин,
Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда -община Тунджа, в
селата – Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец,
Крумово, Кукорево, Маломир, Меден Кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладененец, Окоп, Победа, Робово,
Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник
-община Болярово, в селата – Болярово, Воден, Вълчи Извор, Голямо Крушево, Горска Поляна, Денница, Дъбово,
Златиница, Иглика, Камен Връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа, Шарково -община Елхово, в селата – Борисово, Бояново, Вълча Поляна, Голям Дервент,
Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир,
Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/134029/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-yambol

Купувам земеделски земи в област Стара Загора
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в : -община Братя Даскалови в
селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко
Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ,
Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора; -община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово,
Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище,Помощник, Разделна; -община Казанлък в селата – Бузовград,
Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево,
Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново; -община Мъглиж в селата - Ветрен,
Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода; - община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски,
Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово; - община Павел Баня в селата –
Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия,
Тъжа, Търничени; - община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня,
Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен,
Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково; - община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски,
Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре,
Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито,
Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон,
Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан
Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово; -община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево,
Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно
Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Яздач; -община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище,
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Димовци, Жълтопол, Конаре. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134028/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-stara-zagora

Купувам земеделски земи в област Пловдив
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в област Пловдив в : - в община Асеновград в селата – Боянци,
Долнослав, Златовръх, Избеглии, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Новаково, Нови Извор, Патриарх Евтимово, Стоево,
Тополово, Червен; - в община Брезово в селата – Борец, Брезово, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово,
Пъдарско, Стрелци, Тюркмен, Чоба; - в община Калояново в селата – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна Махала,
Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Калояново, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Черноземен; - в
община Карлово в селата – Баня, Бегунци, Богдан, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене,
Иганово, Калофер, Каравелово, Карлово , Климент, Кърнаре, Марино Поле, Московец, Певците, Пролом, Розино, Соколица,
Столетово, Христо Даново; - в община Марица в селата – Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк,
Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник,
Труд, Царацово, Ясно Поле; - в община Първомай в селата – Брягово, Бяла Река, Виница, Градина, Добри Дол, Драгойново,
Дълбок Извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево; - в община Раковски
в селата – Белозем, Болярино, Момино Село, Раковски, Стряма, Чалъкови, Шишманци; - в община Родопи в селата –
Белащица, Браниполе, Брестник, Брестовица, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Марково, Оризари, Първенец, Устина,
Цалапица, Ягодово; - в община Садово в селата – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево,
Моминско, Поповица, Садово, Селци, Чешнегирово; - в община Сопот в селата – Анево, Сопот; - в община
Стамболийски в селата - Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново Село, Стамболийски, Триводици; - в община Съединение в
селата – Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Съединение, Царимир,
Церетелево; - в община Хисаря в селата – Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново
Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Хисаря, Черничево; Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134027/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv

Купувам земеделски земи в област Хасково
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Хасково в - община Димитровград, в селата –
Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски Извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец,
Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Меричлери, Радиево, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско,
Черногорово, Ябълково - - община Любимец, в селата – Белица, Васково, Вълче Поле, Георги Добрево, Дъбовец,
Йеросалимово, Лозен, Любимец, Малко Градище, Оряхово - община Минерални Бани, в селата – Ангел Войвода, Боян
Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево - община Свиленград, в
селата – Варник, Генералово, Дервишка Могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина,
Мезек, Михалич, Младиново, Момково,Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна Гора, Райкова Могила, Сива Река, Сладун,
Студена, Чернодъб, Щит - община Симеоновград, в селата – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево,
Свирково, Троян, Тянево - община Стамболово, в селата – Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка,
Голобрадово, Голям Извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно Поле, Жълти Бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево,
Лясковец, Маджари, Малък Извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева Поляна община Харманли, в селата – Бисер, Богомил, Болярски Извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново,
Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър Камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,
Славяново, Смирненци, Черепово, Черна Могила, Шишманово - община Хасково, в селата – Александрово, Брягово,
Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво Поле,
Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи,
Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка Поляна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/134026/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-haskovo

Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Cyan - It Image 3942 - TN135C - заб.: 4 000k
Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Cyan - It Image 3942 - TN135C - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134025/kaseta-za-brother-hl-404040504070---cyan---it-image-3942---tn135c---zab-4-00
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Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPXQ2ZE/A)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPXQ2ZE/A), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7820HQ 2.9/3.9GHz, 15.4" (39.11 cm)
WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 560 4GB(Thunderbolt 3), 16GB LPDDR3, 512GB SSD, 4x Thunderbolt 3, сензорен бар,
MacOSX Sierra, 1.83 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134024/laptop-apple-macbook-pro-15mpxq2zea

Лаптоп Dell Vostro 3568 (N029SPCVN3568EMEA01_1801_UBU-14)
Лаптоп Dell Vostro 3568 (N029SPCVN3568EMEA01_1801_UBU-14), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) HD anti-Glare Display & Radeon R5 M420 2GB, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/134023/laptop-dell-vostro-3568-n029spcvn3568emea01_1801_ubu-14

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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.
Интернет магазини
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/134022/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/134021/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
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повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134020/kana-za-alkalna-voda

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134019/ventilator--s-vodna-mygla

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
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Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134018/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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
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/134017/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Black - It Image 3941 - TN135B - заб.: 5 000k
Касета ЗА Brother HL 4040/4050/4070 - Black - It Image 3941 - TN135B - заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134016/kaseta-za-brother-hl-404040504070---black---it-image-3941---tn135b---zab-5-0

Касета ЗА Kyocera FS 9100/9500/9520 - Black - It Image 7850 - TK70
Касета ЗА Kyocera FS 9100/9500/9520 - Black - It Image 7850 - TK70
http://obiavidnes.com/obiava/134015/kaseta-za-kyocera-fs-910095009520---black---it-image-7850---tk70
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Пътна Помощ София
Предлагаме специализиран превоз и репатриране на леки и тежкотоварни автомобили и техника от цяла Европа с
професионални и модерни камиони за Пътна Помощ.
http://obiavidnes.com/obiava/134014/pytna-pomosht-sofiya

Касета ЗА Kyocera FS 3820/3830 - Black - It Image 3939 - TK65 - заб.: 20 000k
Касета ЗА Kyocera FS 3820/3830 - Black - It Image 3939 - TK65 - заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134013/kaseta-za-kyocera-fs-38203830---black---it-image-3939---tk65---zab-20-000k

Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTU2ZE/A_Z0UD0006H/BG)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTU2ZE/A_Z0UD0006H/BG), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz,
15.4" (39.11 cm) WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 555 2GB(Thunderbolt 3), 16GB, 256GB SSD, сензорен бар,
BGклавиатура, MacOSX Sierra, 1.83 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134012/laptop-apple-macbook-pro-15mptu2zea_z0ud0006hbg

Касета ЗА Kyocera FS 1800/3800 - Black - It Image 3938 - TK-60 - заб.: 20 000k
Касета ЗА Kyocera FS 1800/3800 - Black - It Image 3938 - TK-60 - заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134011/kaseta-za-kyocera-fs-18003800---black---it-image-3938---tk-60---zab-20-000k

Видео карта GF GTX 1050 Ti
Видео карта GF GTX 1050 Ti, 4GB, Gigabyte N105TG1 GAMING-4GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/134010/video-karta-gf-gtx-1050-ti

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/134009/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134008/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Yellow - It Image 7906 - TK-560y - заб.: 10 000k
Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Yellow - It Image 7906 - TK-560y - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134007/kaseta-za-kyocera-fs-c5300dn---yellow---it-image-7906---tk-560y---zab-10-000k

Switch Tenda SG105
Switch Tenda SG105, 5x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 ports
http://obiavidnes.com/obiava/134006/switch-tenda-sg105

Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Magenta - It Image 7905 - TK-560m - заб.: 10 000k
Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Magenta - It Image 7905 - TK-560m - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134005/kaseta-za-kyocera-fs-c5300dn---magenta---it-image-7905---tk-560m---zab-10-000k

Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Cyan - It Image 7904 - TK-560c - заб.: 10 000k
Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Cyan - It Image 7904 - TK-560c - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134004/kaseta-za-kyocera-fs-c5300dn---cyan---it-image-7904---tk-560c---zab-10-000k

Курс за Сервитьор-Барман от 10 юли 2017г
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/134003/kurs-za-servityor-barman-ot-10-yuli-2017g

Курс за Готвачи от 10 юли 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
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- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/134002/kurs-za-gotvachi-ot-10-yuli-2017g

Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Black - It Image 7903 - TK-560b - заб.: 12 000k
Касета ЗА Kyocera FS C5300DN - Black - It Image 7903 - TK-560b - заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134001/kaseta-za-kyocera-fs-c5300dn---black---it-image-7903---tk-560b---zab-12-000k

Касета ЗА Kyocera FS 1920 - Black - It Image 3937 - TK-55 - заб.: 15 000k
Касета ЗА Kyocera FS 1920 - Black - It Image 3937 - TK-55 - заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134000/kaseta-za-kyocera-fs-1920---black---it-image-3937---tk-55---zab-15-000k

Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTU2ZE/A)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTU2ZE/A), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.4" (39.11 cm)
WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 555 2GB(Thunderbolt 3), 16GB, 256GB SSD, 4x Thunderbolt 3, сензорен бар, MacOSX
Sierra, 1.83 kg
http://obiavidnes.com/obiava/133999/laptop-apple-macbook-pro-15mptu2zea

Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTT2ZE/A)(сив)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MPTT2ZE/A)(сив), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7820HQ 2.9/3.9GHz, 15.4" (39.11 cm)
WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 560 4GB(Thunderbolt 3), 16GB, 512GB SSD, сензорен бар, BG клавиатура, MacOSX
Sierra, 1.83 kg
http://obiavidnes.com/obiava/133998/laptop-apple-macbook-pro-15mptt2zeasiv

Настолен компютър Dell OptiPlex 3050 MT (S009O3050MTCEE_WIN-14)
Настолен компютър Dell OptiPlex 3050 MT (S009O3050MTCEE_WIN-14), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100 3.90 GHz,
4GB DDR4, 500GB HDD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/133997/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3050-mt-s009o3050mtcee_win-14

Изграждане на бизнес с инвестиция
Изграждане на бизнес с инвестиция
Ние сме инвеститори, които търсят печеливши притежатели проекти, които да работят заедно. Ще инвестираме в
развитието на вашия бизнес или проект. Ние сме на разположение да предостави средствата и следят постигането със
себе си, докато мандат. Ние плащаме парите с лихва в размер на 3% За повече informaion, свържете се с нас
http://obiavidnes.com/obiava/133996/izgrajdane-na-biznes-s-investiciya

Изграждане на бизнес с инвестиция
Изграждане на бизнес с инвестиция
Ние сме инвеститори, които търсят печеливши притежатели проекти, които да работят заедно. Ще инвестираме в
развитието на вашия бизнес или проект. Ние сме на разположение да предостави средствата и следят постигането със
себе си, докато мандат. Ние плащаме парите с лихва в размер на 3% За повече informaion, свържете се с нас
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http://obiavidnes.com/obiava/133995/izgrajdane-na-biznes-s-investiciya

Лаптоп Asus UX310UQ-GL243T (90NB0CL1-M08320)(сив)
Лаптоп Asus UX310UQ-GL243T (90NB0CL1-M08320)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5 GHz, 13.3" (33.78
cm) Full HD Display & GF 940MX 2GB, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type C, Windows 10, 1.45kg
http://obiavidnes.com/obiava/133994/laptop-asus-ux310uq-gl243t-90nb0cl1-m08320siv

Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Magenta - It Image 8880 - A0DK352 заб.: 8 000k
Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Magenta - It Image 8880 - A0DK352 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133993/kaseta-za-konica-minolta-magicolor-4600465046904695---magenta---it-image-8880

Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Cyan - It Image 8879 - A0DK452 - заб.: 8
000k
Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Cyan - It Image 8879 - A0DK452 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133992/kaseta-za-konica-minolta-magicolor-4600465046904695---cyan---it-image-8879---

Слушалки FE - S359
Слушалки FE - S359, микрофон, 3.5мм жак, 2м кабел, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/133991/slushalki-fe---s359

Слушалки FC-163
Слушалки FC-163, микрофон, 3.5мм жак, 2м кабел, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/133990/slushalki-fc-163

Видео карта GF GTX 1060
Видео карта GF GTX 1060, 6GB, Gigabyte N1060WF2OC-6GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 192 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/133989/video-karta-gf-gtx-1060

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/133988/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!
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http://obiavidnes.com/obiava/133987/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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/133986/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133985/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133983/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133984/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
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gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133982/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133981/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133980/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133979/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133978/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
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се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133976/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133977/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Решение за вашия ПРОБЛЕМИ НА ПАРИ ЗА РАБОТА БЕЗПЛАТНО мистър и мисис Лица Ирландия, Швейцария, Канада,
Белгия, Швейцария, Франция, Италия, където и да Ви предложим заем от 2000 € до 800,000 € за всички хора, които
могат да погаси с лихва при лихвен процент е 2% на година. Според исканата сума .I правя това в района Готовото
Финансово - Недвижими имоти кредит - Инвестиционен кредит - Авто кредит - Консолидиране на дълг - Придобиване на
кредит - Личен заем -Вие се заби Ако сте наистина в нужда "заем или да опитате да се свържете с мен. Аз съм на
разположение за всички ваши финансови проблеми внимание на нетните мошеници, защото те ще бъдат наказани в сила
на закона. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133975/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Решение за вашия ПРОБЛЕМИ НА ПАРИ ЗА РАБОТА БЕЗПЛАТНО мистър и мисис Лица Ирландия, Швейцария, Канада,
Белгия, Швейцария, Франция, Италия, където и да Ви предложим заем от 2000 € до 800,000 € за всички хора, които
могат да погаси с лихва при лихвен процент е 2% на година. Според исканата сума .I правя това в района Готовото
Финансово - Недвижими имоти кредит - Инвестиционен кредит - Авто кредит - Консолидиране на дълг - Придобиване на
кредит - Личен заем -Вие се заби Ако сте наистина в нужда "заем или да опитате да се свържете с мен. Аз съм на
разположение за всички ваши финансови проблеми внимание на нетните мошеници, защото те ще бъдат наказани в сила
на закона. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133974/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Решение за вашия ПРОБЛЕМИ НА ПАРИ ЗА РАБОТА БЕЗПЛАТНО мистър и мисис Лица Ирландия, Швейцария, Канада,
Белгия, Швейцария, Франция, Италия, където и да Ви предложим заем от 2000 € до 800,000 € за всички хора, които
могат да погаси с лихва при лихвен процент е 2% на година. Според исканата сума .I правя това в района Готовото
Финансово - Недвижими имоти кредит - Инвестиционен кредит - Авто кредит - Консолидиране на дълг - Придобиване на
кредит - Личен заем -Вие се заби Ако сте наистина в нужда "заем или да опитате да се свържете с мен. Аз съм на
разположение за всички ваши финансови проблеми внимание на нетните мошеници, защото те ще бъдат наказани в сила
на закона. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133973/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Решение за вашия ПРОБЛЕМИ НА ПАРИ ЗА РАБОТА БЕЗПЛАТНО мистър и мисис Лица Ирландия, Швейцария, Канада,
Белгия, Швейцария, Франция, Италия, където и да Ви предложим заем от 2000 € до 800,000 € за всички хора, които
могат да погаси с лихва при лихвен процент е 2% на година. Според исканата сума .I правя това в района Готовото
Финансово - Недвижими имоти кредит - Инвестиционен кредит - Авто кредит - Консолидиране на дълг - Придобиване на
кредит - Личен заем -Вие се заби Ако сте наистина в нужда "заем или да опитате да се свържете с мен. Аз съм на
разположение за всички ваши финансови проблеми внимание на нетните мошеници, защото те ще бъдат наказани в сила
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на закона. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133972/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Решение за вашия ПРОБЛЕМИ НА ПАРИ ЗА РАБОТА БЕЗПЛАТНО мистър и мисис Лица Ирландия, Швейцария, Канада,
Белгия, Швейцария, Франция, Италия, където и да Ви предложим заем от 2000 € до 800,000 € за всички хора, които
могат да погаси с лихва при лихвен процент е 2% на година. Според исканата сума .I правя това в района Готовото
Финансово - Недвижими имоти кредит - Инвестиционен кредит - Авто кредит - Консолидиране на дълг - Придобиване на
кредит - Личен заем -Вие се заби Ако сте наистина в нужда "заем или да опитате да се свържете с мен. Аз съм на
разположение за всички ваши финансови проблеми внимание на нетните мошеници, защото те ще бъдат наказани в сила
на закона. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133971/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133970/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133969/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133968/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
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800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133967/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг Consoli рането на кредит втора ипотека Придобиване на кредитни лични
заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от кредити
от 2000 евро евро в 800.000'00 за период от 5
http://obiavidnes.com/obiava/133963/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг Consoli рането на кредит втора ипотека Придобиване на кредитни лични
заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от кредити
от 2000 евро евро в 800.000'00 за период от 5
http://obiavidnes.com/obiava/133962/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг Consoli рането на кредит втора ипотека Придобиване на кредитни лични
заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от кредити
от 2000 евро евро в 800.000'00 за период от 5
http://obiavidnes.com/obiava/133966/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг Consoli рането на кредит втора ипотека Придобиване на кредитни лични
заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от кредити
от 2000 евро евро в 800.000'00 за период от 5
http://obiavidnes.com/obiava/133965/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг Consoli рането на кредит втора ипотека Придобиване на кредитни лични
заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от кредити
от 2000 евро евро в 800.000'00 за период от 5
http://obiavidnes.com/obiava/133964/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
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gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133960/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133959/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133958/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133961/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133956/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
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не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133955/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
оферта заем между конкретно .Можете да имат финансови затруднения. Вратите се затварят пред вас. Ти не знаеш
как да се подобри ситуацията. Предлагам без никакъв ангажимент от вас да учат вашата ситуация. Вие имате
трудности при получаване на заем от банката, ще се нуждаят от пари, вие сте в неудобно положение, което се бори да
приключи до края на месеца да се направи повече притеснения ви предлагам да ви на заемаш пари с разумен лихвен
процент ми капитал е 10 милиона €, че трябва да дават заеми от 2000 € до 800,000 €, ако имате нужда от услугите ми,
не се колебайте print.For повече информация, моля
Contactez.E поща: gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133957/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Black - It Image 8878 - A0DK152 - заб.: 8
000k
Касета ЗА Konica-Minolta Magicolor 4600/4650/4690/4695 - Black - It Image 8878 - A0DK152 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133954/kaseta-za-konica-minolta-magicolor-4600465046904695---black---it-image-8878--

Слушалки FE-S369
Слушалки FE-S369, микрофон, 3.5мм жак, 2м кабел, сребристи-щампа
http://obiavidnes.com/obiava/133953/slushalki-fe-s369

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/133952/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/133951/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за кандидат-студенти на Родина
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
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Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/133950/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас на Родина!
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/133949/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas-na-rodina

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/133948/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Мастилоструйно многофункционално устройство HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One
Printer
Мастилоструйно многофункционално устройство HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One Printer,
цветен,принтер/копир/скенер/факс, 4800 x 1200 dpi, 34 стр/мин, USB 2.0 ,Host USB, Ethernet, Wi-fi, RJ-11 x2, A3, ADF
http://obiavidnes.com/obiava/133947/mastilostruyno-mnogofunkcionalno-ustroystvo-hp-officejet-pro-7740-wide-format-al

Контейнери за извозване на строителни отпадъци - Хипо 3
Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци и като такава предлага широка гама от услуги
свързани със сметосъбирането и сметоизвозването. При нас може да наемете контейнери за строителни отпадъци и
ние да организираме извозването на вашите битови и строителни отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/133946/konteyneri-za-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci---hipo-3

Касета ЗА Xerox Phaser 3325 - Black - It Image 8856 - 106R02312 - заб.: 11 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3325 - Black - It Image 8856 - 106R02312 - заб.: 11 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133945/kaseta-za-xerox-phaser-3325---black---it-image-8856---106r02312---zab-11-000k

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/133944/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
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Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133943/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133942/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Касета ЗА Xerox Phaser 3010/3040
Касета ЗА Xerox Phaser 3010/3040, WC 3045 - Black - It Image 8457 - 106R02182 - заб.: 2 300k
http://obiavidnes.com/obiava/133941/kaseta-za-xerox-phaser-30103040

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:
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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.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133940/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
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/133939/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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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.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/133938/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
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Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133937/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
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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/133936/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Касета ЗА Konica-Minolta PagePro 1480/1490 - Black - It Image 3685 - 967000877 - заб.: 3 000k
Касета ЗА Konica-Minolta PagePro 1480/1490 - Black - It Image 3685 - 967000877 - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133935/kaseta-za-konica-minolta-pagepro-14801490---black---it-image-3685---967000877--

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/133934/30-50-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/133933/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Нужда от кредит? - Българско заемно дружество
Българско заемно дружество е част от финансова институция, регистрирана през далечната 1993 г. в БНБ. БЗД
предоставя кредити по модерен и иновативен начин – лесно и от разстояние, изцяло онлайн, бързо и без ненужни
усложнения.
http://obiavidnes.com/obiava/133932/nujda-ot-kredit---bylgarsko-zaemno-drujestvo

Страница 35/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.06.2017

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133931/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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: 15.07.2017г. 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/133930/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 три пъти седмично – понеделник, сряда и петък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 03.07.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133929/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по португалски език
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 сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.06.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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/133928/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Неделен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 18.06.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133927/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен 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:
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/133926/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
14.07.17г.
Цена:120лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133925/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik
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Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
14.07.17г.
Цена:120лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133924/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Касета ЗА Xerox WC123/128/133 - Black - It Image 3972 - 006R01182 - заб.: 30 000k
Касета ЗА Xerox WC123/128/133 - Black - It Image 3972 - 006R01182 - заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133923/kaseta-za-xerox-wc123128133---black---it-image-3972---006r01182---zab-30-000

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/133922/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Слушалки FE-Q69
Слушалки FE-Q69, микрофон, контрол на звука, сгъваеми, 3.5мм жак, 2м кабел, розови
http://obiavidnes.com/obiava/133921/slushalki-fe-q69

Касета ЗА Xerox Work Centre WC M20 - Black - It Image 3971 - 106R01048 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Xerox Work Centre WC M20 - Black - It Image 3971 - 106R01048 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133920/kaseta-za-xerox-work-centre-wc-m20---black---it-image-3971---106r01048---zab-8

Касета ЗА Xerox Work Centre WC M15 - Black - It Image 3970 - 106R586 - заб.: 5 000k
Касета ЗА Xerox Work Centre WC M15 - Black - It Image 3970 - 106R586 - заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133919/kaseta-za-xerox-work-centre-wc-m15---black---it-image-3970---106r586---zab-5-0

Микрофон FE-K19
Микрофон FE-K19, 3.5мм жак, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/133918/mikrofon-fe-k19

Слушалки
Слушалки, тип "тапи", микрофон, контрол на звука, 3.5мм жак, бели
http://obiavidnes.com/obiava/133917/slushalki

Мрежови адаптер
Мрежови адаптер, от USB 2.0 Type A(м) към RJ-45(ж), бял
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http://obiavidnes.com/obiava/133916/mrejovi-adapter

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7.0"(17.78 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/133915/kalyf-za-tablet

Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PUE611BB2E
Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PUE611BB2E, 4 нагревателни индукционни зони, 17 степени на мощност,
TopControl дигитален дисплей, PowerBoost-функция, TouchSelect, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133914/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-bosch-pue611bb2e

Охлаждаща подложка за лаптоп 878
Охлаждаща подложка за лаптоп 878, 1 вентилатор, LED подсветка, черна, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/133913/ohlajdashta-podlojka-za-laptop-878

Дисплей за Motorola MOTO Z
Дисплей за Motorola MOTO Z, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133912/displey-za-motorola-moto-z

Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PXV875DC1E
Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PXV875DC1E, 5 нагревателни индукционни зони, 17 степени на мощност,
TopControl дисплей, PowerBoost функция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133911/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-bosch-pxv875dc1e

Говорилник Today
Говори на воля, чети на воля, споделяй на воля, слушай радио на воля,
излей си душата в Говорилник Today
http://obiavidnes.com/obiava/133910/govorilnik-today

Онлайн филми и сериали
Безплатно гледане на онлайн филми и сериали. без да ви е нужна
регистрация
http://obiavidnes.com/obiava/133909/onlayn-filmi-i-seriali

Онлайн филми и сериали
Безплатно гледане на онлайн филми и сериали. без да ви е нужна
регистрация
http://obiavidnes.com/obiava/133908/onlayn-filmi-i-seriali

OnBizMaster.com
Онлайн решения за вашият бизнес от майсторска ръка!
http://obiavidnes.com/obiava/133907/onbizmastercom

Спални комплекти, декоративни възглавнички, хавлии за кръщене
Индивидуален дизайн с данните на вашето дете, декорации,
избор на модел и цветове
http://obiavidnes.com/obiava/133906/spalni-komplekti-dekorativni-vyzglavnichki-havlii-za-kryshtene
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Оригинални маркови часовници от магазин AdexTime
Мъжки и дамски дизайнерски часовници Emporio Armani, Michael Kors, Hugo Boss
и Daniel Welington на най-добри цени с 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/133905/originalni-markovi-chasovnici-ot-magazin-adextime

Дисплей за Motorola MOTO Z Play
Дисплей за Motorola MOTO Z Play, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133904/displey-za-motorola-moto-z-play

Видео карта GF GTX 1070
Видео карта GF GTX 1070, 8GB, Palit Dual, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, Display Port, HDMI, DVI, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/133903/video-karta-gf-gtx-1070

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/133902/30-50-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/133901/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Кабел от HDMI(м) към mini HDMI(м)
Кабел от HDMI(м) към mini HDMI(м), 1.8м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133900/kabel-ot-hdmim-kym-mini-hdmim

Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PXY675DE3E
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Стъклокерамичен плот за вграждане Bosch PXY675DE3E, 4 нагревателни индукционни зони, 17 степени на мощност,
функция QuickStart, PowerBoost функция, автоматично разпознаване на съда, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133899/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-bosch-pxy675de3e

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133898/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133897/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133895/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133896/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
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затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133894/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Здравейте: Уважаеми господине / госпожо. Вие сте забранено банкиране, ще се абонирате за кредит за финансиране на
покупките си, че е общ подход, понякога неизбежно: придобиване на недвижими имоти, образованието на децата,
подобряване дома, високотехнологично оборудване или уреди да замени семейна ситуация, която п "не се развива, покупка
автомобили ... Но изправени пред натрупване на кредити, финансова ситуация бързо току-що беше се влоши и да причини
затруднения в ежедневието. консолидация на кредитна обратно изкупуване или заем може след това да бъде решение да
се даде по-голяма гъвкавост за бюджета си и ти от своя financier.Je impasse'm предлагащ специални заеми от 2000 € до
800,000 € при годишна лихва Накрая 2% за по-голямо разбиране, моля свържете се с мен на е-мейл:
gavrilovicm652@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133893/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

SSD 16GB
SSD 16GB, intel Optane, NVMe, M.2 (2280), скорост на четене 900MB/s, скорост на запис 145MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/133892/ssd-16gb

Кабел от micro USB Type B(м) към USB A(ж)
Кабел от micro USB Type B(м) към USB A(ж), преходник OTG, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133891/kabel-ot-micro-usb-type-bm-kym-usb-aj

Българският франчайзинг консултант,брокер и медия - Franchising
Компанията популяризира най-успешния бизнес модел на глобалния свят като среща франчайзодателите с
франчайзополучателите и ги консултира във всички области, които засягат франчайзинга. Franchising.BG ви помага
когато искате да купите, продадете или създадете франчайз.
http://obiavidnes.com/obiava/133890/bylgarskiyat-franchayzing-konsultantbroker-i-mediya---franchising

Изкуството да продаваш – Bestsellers
Превърни себе си и своя продукт в бестселър! Продаваш труда си, продуктите на компанията си, идеите си. Ако не
продаваш добре, ти самият ще бъдеш продаден!
http://obiavidnes.com/obiava/133889/izkustvoto-da-prodavash--bestsellers

SEO (оптимизация на интернет сайтове за търсачки) - internetreklama
Ние сме решени да класираме вашият сайт на първо място в Google! Печелете клиенти веднага! В рамките на
съвместната ни работа ние ще ви консултираме безплатно за това как веднага да започнете да привличате клиенти чрез
реклами и директен мейлинг.
http://obiavidnes.com/obiava/133888/seo-optimizaciya-na-internet-saytove-za-tyrsachki---internetreklama

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.
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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/133887/bulgarian-for-foreigners

Ние сме една от водещите асет мениджмънт компании в България - Karoll
Посредничество при сключване на сделки с ценни книжа и други финансови инструменти, управление на портфейли,
инвестиционни консултации и финансови анализи.
http://obiavidnes.com/obiava/133886/nie-sme-edna-ot-vodeshtite-aset-menidjmynt-kompanii-v-bylgariya---karoll

Дрехите ни се характеризират с високо качество и модерен дизайн - Promostars
Предлагаме богата колекция от тениски, поло, блузи, полари, ризи, пуловери, якета и шапки.Разполагаме със собствена
печатна база и можем да отговорим на нуждите на своите клиенти с различни технологии за печат и бродерия на
конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/133885/drehite-ni-se-harakterizirat-s-visoko-kachestvo-i-moderen-dizayn---promostars

Всички стоматологични услуги под един покрив - Medical Dent
При нас ще откриете широк набор от стоматологични услуги: естетична стоматология, център по имплантология,
ендодонтия, ортодонтия и спешна стоматология.
http://obiavidnes.com/obiava/133884/vsichki-stomatologichni-uslugi-pod-edin-pokriv---medical-dent

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
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културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: 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/133883/razgovoren-angliyski

Лидер в застраховането - Allianz
Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово
обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови
услуги и лизинг.
http://obiavidnes.com/obiava/133882/lider-v-zastrahovaneto---allianz

Комплексни ремонти - Hausmeister
Хаусмайстер е компания за комплексни ремонти на дома и офиса, интериорен дизайн, качествени ремонтни и
довършителни работи.
http://obiavidnes.com/obiava/133881/kompleksni-remonti---hausmeister

Предлагаме ви застраховки за почти всеки аспект от живота - Groupama
Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама Груп. Групама е фокусирана върху важните
неща от живота на хората, така че да подсигури тяхната защита и спокойствие във всяка една ситуация.
http://obiavidnes.com/obiava/133880/predlagame-vi-zastrahovki-za-pochti-vseki-aspekt-ot-jivota---groupama

Специализирани в SEO оптимизация и Google маркетинг - Optimystica
Ние сме се специализирали в SEO оптимизацията от 7 години и ще заредим и бизнесa ви с нашия оптимизъм. Обадете ни
се сега и ще ви покажем как и вашият сайт да започне да излиза на първо място в Google.
http://obiavidnes.com/obiava/133879/specializirani-v-seo-optimizaciya-i-google-marketing---optimystica

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 .
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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/133878/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Онлайн магазин за компютри – Pcshop
В PCSHOP.BG осигуряваме възможността да избирате от над 8 000 качествени продукта от доказани световни
производители. Богат избор на лаптопи, таблети, телефони, телевизори, принтери.
http://obiavidnes.com/obiava/133877/onlayn-magazin-za-kompyutri--pcshop

Онлайн магазин за козметика - Beautymall
Oнлайн магазин, който предлага само професионални продукти за коса, лице, тяло и ръце. Марките, които предлагаме са
световно известни и с доказано безкомпромисно качество. Единствено при нас ще намерите продукти на Paull Mitchell,
Aveda и Global Kerarin.
http://obiavidnes.com/obiava/133876/onlayn-magazin-za-kozmetika---beautymall

Онлайн магазин за козметика - Beautymall
Oнлайн магазин, който предлага само професионални продукти за коса, лице, тяло и ръце. Марките, които предлагаме са
световно известни и с доказано безкомпромисно качество. Единствено при нас ще намерите продукти на Paull Mitchell,
Aveda и Global Kerarin.
http://obiavidnes.com/obiava/133875/onlayn-magazin-za-kozmetika---beautymall

Климатици и климатични системи, бойлери - BGR Group
Внос и търговия на едро с битови климатици, електрически отоплителни уреди и бойлери, аксесоари за баня и др.
http://obiavidnes.com/obiava/133874/klimatici-i-klimatichni-sistemi-boyleri---bgr-group

Онлайн магазин за техника - Techmart
Техмарт е верига магазини за черна и бяла техника, телевизори, лаптопи и домакински електроуреди. Купете лесно
онлайн с безплатна доставка на стоки над 50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/133873/onlayn-magazin-za-tehnika---techmart

Декоративни мазилки и бои - Novacolor
Novacolor предлага на архитектите и дизайнерите от цял свят неизчерпаем избор от декоративни бои и мазилки за
външно и вътрешно оформление.
http://obiavidnes.com/obiava/133872/dekorativni-mazilki-i-boi---novacolor

Изработка на метални конструкции – Metalen
Според изискванията на клиента изготвяме продукти от различни материали - стомана, неръждаема стомана,
алуминий, както и с разнообразно обработване на повърхността. Всички продукти,които предлагаме са в наличност и на
конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/133871/izrabotka-na-metalni-konstrukcii--metalen

Страница 45/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.06.2017

Италиански бои и лакове - CAP Arreghini
Онлайн магазин за италиански бои и лакове. Страст, професионализъм и качество са характеристиките на САР
Arreghini.
http://obiavidnes.com/obiava/133870/italianski-boi-i-lakove---cap-arreghini

Професионален домоуправител - Вход Мениджър
Вход Мениджър ООД предлага услугата "Професионален домоуправител" за град София. Професионална поддръжка на
етажна собственост и общи части.
http://obiavidnes.com/obiava/133869/profesionalen-domoupravitel---vhod-menidjyr

Онлайн магазин за детски дрехи и играчки - Tochici
При нас ще намерите всичко, което Ви е необходимо, за Вашите деца от 0 до 14 години – облекла и аксесоари, бельо и
пижами, играчки и книжки.
http://obiavidnes.com/obiava/133868/onlayn-magazin-za-detski-drehi-i-igrachki---tochici

Кабел от mini USB Type B(м) към USB A(ж)
Кабел от mini USB Type B(м) към USB A(ж), преходник OTG, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133867/kabel-ot-mini-usb-type-bm-kym-usb-aj

Онлайн магазин за хранителни добавки,спортна екипировка и аксесоари-Ready for Life
Ready for Life е мястото, където можете да намерите най-яките марки хранителни добавки, спортна екипировка и
аксесоари на най-добра цена и не на последно място специално отношение за всеки един от Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/133866/onlayn-magazin-za-hranitelni-dobavkisportna-ekipirovka-i-aksesoari-ready-for-li

Кабел
Кабел, от USB A(м) към Lightning(м), шарена оплетка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133865/kabel-ot-usb-am-kym-lightningm-sharena-opletka-cheren

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от: метал, минерална вата и MDF – плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – “полумесец” и “пура”/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
http://obiavidnes.com/obiava/133864/blindirana-vhodna-vrata

Кабел CA101 от USB A(м) към micro USB Type B(ж)
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Кабел CA101 от USB A(м) към micro USB Type B(ж), черен
http://obiavidnes.com/obiava/133863/kabel-ca101-ot-usb-am-kym-micro-usb-type-bj

50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник
50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник за дългортайна сексуална връзка предлагам и финансово
подпомагане възрастта е без значение смс на номер 162221 с текст 45029 за телефон за контакт Mихаела
http://obiavidnes.com/obiava/133862/50g-jena-sys-sobstven-biznes-tyrsi-diskreten-lyubovnik

27г семейна дама търси дискретна любовна връзка
27г семейна дама търси дискретна любовна връзка с господин харесващ френската и анална любов имам терен пиши ми
на номер 191997 с текст криси-179 за адрес или телефон моля бъди дискретен
http://obiavidnes.com/obiava/133861/27g-semeyna-dama-tyrsi-diskretna-lyubovna-vryzka

Кабел DKE2 от USB A(м) към mini USB Type B(ж)
Кабел DKE2 от USB A(м) към mini USB Type B(ж), черен
http://obiavidnes.com/obiava/133860/kabel-dke2-ot-usb-am-kym-mini-usb-type-bj

28Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА СЕКСУАЛНА ВРЪЗКА
28Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА СЕКСУАЛНА ВРЪЗКА С МЪЖ ХАРЕСВАЩ ФРЕНСКАТА И АНАЛНА ЛЮБОВ
ИМАМ ТЕРЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ БОНИ-221 ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ НОМЕР ЗА УГОВОРКА
http://obiavidnes.com/obiava/133859/28g-gospojica-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

обичам да правя секс с различни мъже
обичам да правя секс с различни мъже и на различни места ако търсиш нещо различно и на бързи обороти пиши ми на
номер 191911 с текст нелина-157 да ти дам адрес или телефон и да се видим сега
http://obiavidnes.com/obiava/133858/obicham-da-pravya-seks-s-razlichni-myje

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/133857/30-50-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
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133856/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

медицинска сестра търси неанагажиращ секс
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани-188
за да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/133855/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133854/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по шведски А1
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: 15.07.2017г. 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/133853/syboten-kurs-po-shvedski-a1

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.06.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/133852/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 18.06.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133851/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен курс по италиански език за начинаещи
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:
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/133850/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
14.07.17г.
Цена:120лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/133849/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/133848/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/133847/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Калъф за Apple iPhone 7
Калъф за Apple iPhone 7, страничен протектор с гръб, силикон, Apple Silicone Case - Mist Blue, сив
http://obiavidnes.com/obiava/133846/kalyf-za-apple-iphone-7

Wolfenstein 2 The New Colossus
Wolfenstein 2 The New Colossus, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/133845/wolfenstein-2-the-new-colossus

The Evil Within 2
The Evil Within 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/133844/the-evil-within-2

Съдомиялна Bosch SMS24AI00E
Съдомиялна Bosch SMS24AI00E, клас A+, 12 комплекта, 4 програми, ActiveWater система, сензор за зареждане, LED
индикатор, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/133843/sydomiyalna-bosch-sms24ai00e

Мъжки ризи с изпитано качествено от Ephorial.com
Ephorial.com ви предлага най-добрите мъжки ризи, които може да носите както в ежедневието, така и на официални
поводи. Нашият богат каталог съдържа модерни ризи с доказан произход и дългосрочна гаранция, така че не се
колебайте да ги разгледате в онлайн магазина ни.
Освен ризи в нашия сайт ще намерите още много мъжки и дамски дрехи, които ще ви очароват с визия и цени. Не се
колебайте да се свържете с нас, за да бъдете добре облечени и винаги в крак с модните тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/133842/myjki-rizi-s-izpitano-kachestveno-ot-ephorialcom

Съдомиялна Bosch SMS25AW02E
Съдомиялна Bosch SMS25AW02E, клас A++, 12 комплекта, 5 програми, ActiveWater система, EcoSilence мотор,
Vario-кошници, дисплей, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/133841/sydomiyalna-bosch-sms25aw02e

Интериорна врата модел 056
"Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
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масивна иглолистна дървесина,
допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е машинно-поставено топлопренесено PVC фолио.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и 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;
76-78/201 ; 86-88/201.
"
http://obiavidnes.com/obiava/133840/interiorna-vrata-model-056

LG Headset HSS-F530 Stereo
LG Headset HSS-F530 Stereo, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/133839/lg-headset-hss-f530-stereo

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/133838/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/133837/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/133836/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Съдомиялна Bosch SMS46GW01E
Съдомиялна Bosch SMS46GW01E, клас A++, 12 комплекта, 6 програми, AquaSensor. oтложен старт, AquaStop, защита за
деца, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/133835/sydomiyalna-bosch-sms46gw01e
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Съдомиялна Bosch SMS25AI03E
Съдомиялна Bosch SMS25AI03E, клас A++, 12 комплекта, 5 програми, асистент за дозиране, AquaSensor, топлообменник,
отложен старт, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/133834/sydomiyalna-bosch-sms25ai03e

LG Headset HSS-F530 Stereo
LG Headset HSS-F530 Stereo, микрофон, бял, булк
http://obiavidnes.com/obiava/133833/lg-headset-hss-f530-stereo

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/133832/interiorna-vrata-gradde-blomendal

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
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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/133831/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133830/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133829/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Dishonored: Death of the Outsider
Dishonored: Death of the Outsider, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/133828/dishonored-death-of-the-outsider

Съдомиялна Bosch SMS46KI01E
Съдомиялна Bosch SMS46KI01E, клас A++, 13 комплекта, 6 програми, EcoSilence мотор, ActiveWater система, AquaStop,
защита за деца, дисплей, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/133827/sydomiyalna-bosch-sms46ki01e

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
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болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133826/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Детективска агенция Инкогнито
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/133825/detektivska-agenciya-inkognito

Подложка за мишка HP OMEN
Подложка за мишка HP OMEN, гейминг, черна, 400 x 450 x 4 мм
http://obiavidnes.com/obiava/133824/podlojka-za-mishka-hp-omen

Слушалка Motorola Hint Wireless Bluetooth Headset
Слушалка Motorola Hint Wireless Bluetooth Headset, Bluetooth, микрофон, универсален, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133823/slushalka-motorola-hint-wireless-bluetooth-headset

Съботен курс по италиански език – първо ниво
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:
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/133822/syboten-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Неделен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
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продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 18.06.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133821/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
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 сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.06.2017 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/133820/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда три пъти седмично – понеделник, сряда и петък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 03.07.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133819/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език 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: 15.07.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133818/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133817/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
14.07.17г.
Цена:120лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133816/italianski--ezik--razgovoren-kurs

Съдомиялна Bosch SMS69P28EU
Съдомиялна Bosch SMS69P28EU, клас A++, 13 комплекта, 6 програми, самопочистваща се филтърна система, AquaStop,
защита за деца, ActiveWater система, дисплей, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/133815/sydomiyalna-bosch-sms69p28eu

Стъклена интериорна врата Fabric G 12-1 Gold
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
не тъкан текстил. Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Не тъканият
текстил може да бъде в следните цветове: златен, сребърен, черен и бял. Посоката на отваряне може да бъде
навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/133814/styklena-interiorna-vrata-fabric-g-12-1-gold

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : 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 5000 до 5.00000 лв ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133813/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco
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кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : 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 5000 до 5.00000 лв ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133812/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : 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 5000 до 5.00000 лв ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133811/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : 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 5000 до 5.00000 лв ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:
moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/133810/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133809/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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/133808/30-50-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 !
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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/133807/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133806/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133805/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
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Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/133804/masajna-kushetka-magicpro

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/133803/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/133802/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn
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ТОП PTC САЙТОВЕ ЗА ГЛЕДАНЕ
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25.06.2017

НА

РЕКЛАМИ-

ГЛЕДАЙТЕ

РЕКЛАМИ

БЕЗ

Спечелете повече приходи с най добрите и сигурни PTC сайтове за Гледане на реклами.
Гледайте реклами без ограничение,Уплътнете цялото си свободното време.Спечелете Повече Допълнителни Приходи а
защо и не Основни приходи.Актуална ТОП класация за най-добрите и надеждни PTC сайтове за повече информация
посетете сайта ни
www.partybux.ovo.bg/index/best_ptc_list/0-23
или ни пишете на Skype obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/133801/top-ptc-saytove-za-gledane-na-reklami--gledayte-reklami-bez-ogranicheniespechelet

Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXY2ZE/A_Z0UQ0004K/BG)
Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXY2ZE/A_Z0UQ0004K/BG), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7267U 3.1/3.5GHz, 13.3"
(33.78 cm) WQXGA Retina дисплей(Thunderbolt 3), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, 4x Thunderbolt 3, сензорен бар, BG клавиатура,
MacOSX Sierra, 1.37 kg
http://obiavidnes.com/obiava/133800/laptop-apple-macbook-pro-13mpxy2zea_z0uq0004kbg

Съдомиялна Bosch SMS68TI01E
Съдомиялна Bosch SMS68TI01E, клас A++, 14 комплекта, 8 програми, EcoSilence мотор, самопочистваща се филтърна
система, Servo-заключване, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/133799/sydomiyalna-bosch-sms68ti01e

Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXY2ZE/A_Z0UQ0004K/BG)
Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXY2ZE/A_Z0UQ0004K/BG), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7267U 3.1/3.5GHz, 13.3"
(33.78 cm) WQXGA Retina дисплей(Thunderbolt 3), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, 4x Thunderbolt 3, сензорен бар, MacOSX Sierra,
1.37 kg
http://obiavidnes.com/obiava/133798/laptop-apple-macbook-pro-13mpxy2zea_z0uq0004kbg

Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXX2ZE/A_Z0UP00058/BG)
Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MPXX2ZE/A_Z0UP00058/BG), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7267U 3.1/3.5GHz, 13.3"
(33.78 cm) WQXGA Retina дисплей(Thunderbolt 3), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, 4x Thunderbolt 3, сензорен бар, BG клавиатура,
MacOSX Sierra, 1.37 kg
http://obiavidnes.com/obiava/133797/laptop-apple-macbook-pro-13mpxx2zea_z0up00058bg

Wolfenstein 2 The New Colossus
Wolfenstein 2 The New Colossus, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/133796/wolfenstein-2-the-new-colossus

The Evil Within 2
The Evil Within 2, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/133795/the-evil-within-2

Dishonored: Death of the Outsider
Dishonored: Death of the Outsider, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/133794/dishonored-death-of-the-outsider

Касета ЗА Lexmark Optra CS310/410/510 - Black - It Image 9866 - 70C2HK0 - заб.: 4 000k
Касета ЗА Lexmark Optra CS310/410/510 - Black - It Image 9866 - 70C2HK0 - заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133793/kaseta-za-lexmark-optra-cs310410510---black---it-image-9866---70c2hk0---zab-
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Фурна за вграждане Electrolux EZB3410AOK
Фурна за вграждане Electrolux EZB3410AOK, клас А, 60л. обем, механично управление, 7 функции, черна
http://obiavidnes.com/obiava/133792/furna-za-vgrajdane-electrolux-ezb3410aok

Слушалки HTC Hi Res MAX 310
Слушалки HTC Hi Res MAX 310, микрофон, оригинални, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133791/slushalki-htc-hi-res-max-310

Захранване (заместител) за лаптопи HP
Захранване (заместител) за лаптопи HP, YDS90, 18.5V, 4.7A, 70W, 4.8 x 1.7
http://obiavidnes.com/obiava/133790/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-hp

Касета ЗА Brother HL 5440/5450/5470/61800 - Black - GraphicJet 9758 - TN3380 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Brother HL 5440/5450/5470/61800 - Black - GraphicJet 9758 - TN3380 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133789/kaseta-za-brother-hl-54405450547061800---black---graphicjet-9758---tn3380---z

Касета ЗА Xerox WC 5325/5330/5335 - Black - It Image 9738 - 006R01160 - заб.: 30 000k
Касета ЗА Xerox WC 5325/5330/5335 - Black - It Image 9738 - 006R01160 - заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133788/kaseta-za-xerox-wc-532553305335---black---it-image-9738---006r01160---zab-30

Изработка на сайт от WebPartner.bg
Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини, поддръжка на уеб сайтове, интернет маркетинг и реклама (оптимизация,
Google АdWords, Facebook и други), бранд и лого дизайн и предпечат на рекламни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/133787/izrabotka-na-sayt-ot-webpartnerbg

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/133786/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Касета ЗА Lexmark Optra T430 - Black - It Image 9736 - 12A8425 - заб.: 12 000k
Касета ЗА Lexmark Optra T430 - Black - It Image 9736 - 12A8425 - заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133785/kaseta-za-lexmark-optra-t430---black---it-image-9736---12a8425---zab-12-000k

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/133784/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/133783/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133782/30-50-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/133781/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Касета ЗА Xerox Phaser 3315/3325 - Black - It Image 9725 - 106R02310 - заб.: 5 000k
Касета ЗА Xerox Phaser 3315/3325 - Black - It Image 9725 - 106R02310 - заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133780/kaseta-za-xerox-phaser-33153325---black---it-image-9725---106r02310---zab-5-0

Касета ЗА Brother HL 1110/1112
Касета ЗА Brother HL 1110/1112, DCP 1510/1512 - Black - It Image 9712 - TN1030 - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133779/kaseta-za-brother-hl-11101112
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Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/133778/postavyane-na-uretralen-katetyr

Електрически конвектори – онлайн магазин Владекс
Онлайн магазинът „Владекс” ООД Плевен е с предмет на дейност търговия на едро. Електрическите конвектори, които
предлагаме, са елегантни и компактни. Работата им е на принципа естествена конвекция. Моделите работят безшумно,
някои от тях имат възможност за монтиране на стена. Постигат ниско натоварване и гарантират по-дълъг живот,
тъй като неръждаемите нагреватели са с два пъти по-голяма дължина.
http://obiavidnes.com/obiava/133777/elektricheski-konvektori--onlayn-magazin-vladeks

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/133776/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Adapter USB to Bluetooth USB Dongle 4.0
Adapter USB to Bluetooth USB Dongle 4.0, Bluetooth 4.0, до 25Mbps, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133775/adapter-usb-to-bluetooth-usb-dongle-40

Microsoft Office Home & Business 2016
Microsoft Office Home & Business 2016, Английски, за Mac OS, medialess електронен лиценз, за 1 потребител
http://obiavidnes.com/obiava/133774/microsoft-office-home--business-2016

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
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- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133773/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
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За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133772/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/133771/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Касета ЗА Brother HL 7050 - Black - It Image 9699 - TN5500 - заб.: 12 000k
Касета ЗА Brother HL 7050 - Black - It Image 9699 - TN5500 - заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133770/kaseta-za-brother-hl-7050---black---it-image-9699---tn5500---zab-12-000k

Нуждаете ли се от финансиране?
Нуждаете ли се от финансиране?
Имате ли нужда от заем за бизнес или лични нужди?
Ние предлагаме всички видове кредити на физически или юридически лица независимо от настоящия кредитен рейтинг. За
повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас
http://obiavidnes.com/obiava/133769/nujdaete-li-se-ot-finansirane
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Касета ЗА Xerox Phaser 3052/3060
Касета ЗА Xerox Phaser 3052/3060, WC 3215/3225 - Black - It Image 9668 - 106R02778 - заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133768/kaseta-za-xerox-phaser-30523060

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133767/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по шведски език – А1
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: 15.07.2017г. 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/133766/kurs-po-shvedski-ezik--a1

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 три пъти седмично – понеделник, сряда и петък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 03.07.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133765/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.06.2017 Цена 200
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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/133764/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 18.06.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133763/kurs-po-italianski-ezik--a2

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:
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/133762/kurs-po-italianski-ezik--a1

Индивидуални уроци 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
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http://obiavidnes.com/obiava/133761/individualni-uroci-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/133760/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
- 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/133759/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуални уроци 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/133758/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Индивидуални уроци по румънски език
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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/133757/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци 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
http://obiavidnes.com/obiava/133756/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци 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/133755/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци 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/133754/individualni-uroci-po-turski-ezik

Индивидуални уроци 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.
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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/133753/individualni-uroci-po-grycki-ezik

Индивидуални уроци 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/133752/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133751/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци 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/133750/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133749/individualni-uroci-po-nemski-ezik

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/133748/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Индивидуални уроци 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/133747/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Уроци по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
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курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133746/uroci-po-italianski-ezik

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133745/ventilator--s-vodna-mygla

Индивидуални уроци 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/133744/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

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;
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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/133743/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133742/individualno-obuchenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133741/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (вторник) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
14.07.17г.
Цена:120лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/133740/italianski--ezik--razgovoren-kurs

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/133739/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/133738/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Интериорна врата Gama 206p, цвят Перла
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
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http://obiavidnes.com/obiava/133737/interiorna-vrata-gama-206p-cvyat-perla

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.
http://obiavidnes.com/obiava/133736/interiorna-vrata-gradde-bergedorf

Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Note 3(N9005)
Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Note 3(N9005), 3200mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/133735/bateriya-zamestitel-za-samsung-galaxy-note-3n9005

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/133734/30-50-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/133733/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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
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номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/132069/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Рокли онлайн от магазин Your Fashion Way
Your Fashion Way е директен вносител на дрехи, предимно италианско производство, което гарантира перфектното
съотношение между качество и цена. При нас винаги можете да разчитате , че ще получите качествени продукти,
коректност и прозрачност.
http://obiavidnes.com/obiava/133732/rokli-onlayn-ot-magazin-your-fashion-way

Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Mini(S5570)
Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Mini(S5570), 1350mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/133731/bateriya-zamestitel-za-samsung-galaxy-minis5570

Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Note 2(N7100)
Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Note 2(N7100), 3100mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/133730/bateriya-zamestitel-za-samsung-galaxy-note-2n7100

Касета ЗА Dell 3110/3115 - Yellow - It Image 9659 - 310-8098 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Dell 3110/3115 - Yellow - It Image 9659 - 310-8098 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133729/kaseta-za-dell-31103115---yellow---it-image-9659---310-8098---zab-8-000k

Касета ЗА Dell 3110/3115 - Magenta - It Image 9658 - 310-8098 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Dell 3110/3115 - Magenta - It Image 9658 - 310-8098 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133728/kaseta-za-dell-31103115---magenta---it-image-9658---310-8098---zab-8-000k

Касета ЗА Dell 3110/3115 - Cyan - It Image 9657 - 310-8094 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Dell 3110/3115 - Cyan - It Image 9657 - 310-8094 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133727/kaseta-za-dell-31103115---cyan---it-image-9657---310-8094---zab-8-000k

Касета ЗА Dell 3110/3115 - Black - It Image 9656 - 310-8092 - заб.: 8 000k
Касета ЗА Dell 3110/3115 - Black - It Image 9656 - 310-8092 - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133726/kaseta-za-dell-31103115---black---it-image-9656---310-8092---zab-8-000k

Касета ЗА Samsung ML 3710
Касета ЗА Samsung ML 3710, SCX 5637/5737 - Black - It Image 9655 - MLT-D205E - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133725/kaseta-za-samsung-ml-3710

Касета ЗА HP Color LJ CP4525 - Black - It Image 7801 - CE260X - заб.: 17 000k
Касета ЗА HP Color LJ CP4525 - Black - It Image 7801 - CE260X - заб.: 17 000k
http://obiavidnes.com/obiava/133724/kaseta-za-hp-color-lj-cp4525---black---it-image-7801---ce260x---zab-17-000k

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI Mate 9
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI Mate 9, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/133723/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-mate-9

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI P10 Plus
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI P10 Plus, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/133722/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-p10-plus

Видео и фото заснемане Пловдив
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/133721/video-i-foto-zasnemane-plovdiv

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI P10 Lite
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI P10 Lite, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/133720/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-p10-lite

Видео карта GF GTX 1070
Видео карта GF GTX 1070, 8GB, Gigabyte N1070AORUS-8GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/133719/video-karta-gf-gtx-1070

Производство на Лентови и Верижни Транспортьори ,Зърнотоварачи, Елеватори, Редлери,
Пресевни Машини, Вибросита, Конвейри, Гумени Ленти и Ролки за ГТЛ
Производство на Лентови и Верижни Транспортьори ,Зърнотоварачи, Елеватори, Редлери, Пресевни Машини,
Вибросита, Конвейри, Гумени Ленти и Ролки за ГТЛ.
тел. 0878293733 , 0888293733
rg_bulgaria@abv.bg
www.transportiori.com
Валентин Димитров
http://obiavidnes.com/obiava/133718/proizvodstvo-na-lentovi-i-verijni-transportyori-zyrnotovarachi-elevatori-redle

Видео карта GF GTX 1060
Видео карта GF GTX 1060, 6GB, Gigabyte N1060G1 GAMING-6GD (rev. 2.0), PCI-E 3.0, GDDR5, 192 bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/133717/video-karta-gf-gtx-1060

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133716/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133715/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Страница 77/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.06.2017

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133714/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133713/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133712/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133711/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/133710/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133709/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133708/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/133707/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/133706/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/133705/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
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минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/133704/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/133703/domashen-destilator-za-voda

Видео карта GF GTX 1070 WINDFORCE OC
Видео карта GF GTX 1070 WINDFORCE OC, 8GB, Gigabyte N1070WF2OC-8GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, Display Port,
HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/133702/video-karta-gf-gtx-1070-windforce-oc

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/133701/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/133700/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/133699/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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/133698/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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
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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/133697/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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/133696/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Интериорна врата Gamma-206
Интериорна врата от серия Gamma, изработена от 6мм. HDF плоскости с рамка от масив.Допълнително подсилена с
HDF оребряване. Покритието е 3D полипропиленов ламинат.
Пълната окомплектовка на вратата включва крило, права каса с плаващи первази , метален обков-иноксова дръжка тип
Розетка, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три броя лагерни панти, гумени уплътнения, съобразени с цвета
на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 66-68/201;
76-78/201 ; 86-88/201.
http://obiavidnes.com/obiava/133695/interiorna-vrata-gamma-206

Видео карта GF GTX 1070
Видео карта GF GTX 1070, 8GB, Gigabyte N1070G1 GAMING-8GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/133694/video-karta-gf-gtx-1070

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 !
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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/133693/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Блиндирана входна врата модел T-505, Класик
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF панела, с пълнеж за шумо и топло изолация от полистирен.
Панелът е с ламинатно покритие. Дебелината на крилото е 70мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована
шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни
шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
http://obiavidnes.com/obiava/133692/blindirana-vhodna-vrata-model-t-505-klasik

Обучение на всички породи кучета
Предлагам високо квалифицирано обучение за вашите любимци: Социализация-общо послушание-отстраняване на
нежелано поведение-охрана. Професионални съвети и практическа помощ при всякакви възникнали проблеми във връзка
със съвместния живот и отглеждането на вашия любимец. Пансион при домашни условия.Разходка на кучета. Почасова
или целодневна, градска или планинска, спокойна или динамична. Всеки ден между 06:00 и 22:00 часа. Размерът, породата
и темпераментът на кучето не са проблем. За 2 или повече кучета цената се договаря допълнително а иначе е 15 лв-час и
40 лв-ден (8 часа)
Предимно за райони: Княжево- Карпузица- Горна баня- Овча купел- Павлово- Бъкстон- Манастирски ливади- Бояна и
др.Телефон за врьзка 0886832121.
http://obiavidnes.com/obiava/133691/obuchenie-na-vsichki-porodi-kucheta

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI Y5 II (2016)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HUAWEI Y5 II (2016), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/133690/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-y5-ii-2016

Блиндирана входна врата
Блиндирана входна врата, изработена от 1.5мм прахово боядисан метал и 10мм фрезовани MDF панели, с размер 90/200
см.
Крилото представлява два MDF панела по 10мм, между които има метален лист с дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж
за шумо и топлоизолация от минерална вата и е с допълнително метално оребряване. Панелът е с с ламинатно покритие.
Дебелината на крилото е 90мм. Лицевият и вътрешният панел са с красива фрезована шарка, като от вътрешната
страна на вратата има допълнителен MDF елемент, който представлява рамка на MDF панела. По този начин се
придава стилен и завършен вид на крилото. Има осем пасивни шипа, които влизат в касата при затворено положение. За
по-добра изолация са поставени и допълнителни гумени уплътнения.
Касата е изработена от 1.5мм прахово боядисан метал. Та е регулируема и се предлага с первази от двете страни.
Всички входни врати от серия Елеганс са снабдени с метални планки на касата, за по-голяма сигурност. С тяхна помощ
фиксацията при монтирането е много по-добра.
Комплекта включва:
- Крило;
- Регулируема каса;
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- Гумено уплътнение за крило и каса;
- Две секретни брави;
- Два секретни патрона;
- Капачка против разбиване и бронировка на патрона;
- Шпионка;
- Три секретни ключа;
- Иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата;
- Подвижна или пасивна дръжка за външната страна;
- Три регулируеми панти;
- Две независими заключващи системи;
- Допълнителна заключваща система тип „резе“;
- Осем противовзломни шипа;
- Метален Г-образен профил на прага, върху който се изгражда основния праг.
http://obiavidnes.com/obiava/133689/blindirana-vhodna-vrata

Блиндирана входна врата 616 С
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна.
Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC-фолио, което е матово полирано. Вратата е в
комплект с крилото, 10 см 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.
Моделът има изключително интересен дизайн в два цвята – кафяв с добре изразена дървесна шарка и черна лента, която
прави добър контраст с основния фон. Визията на модела е стилна и същевременно много красива. Моделът е с
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/133688/blindirana-vhodna-vrata-616-s

Интериорна врата Gradde Simpel, цвят Череша Сан Диего
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
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дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
http://obiavidnes.com/obiava/133687/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-cheresha-san-diego

Блиндирана входна врата код Ale Door 404, цвят Napoli
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта се включва:
– Крило;
– Нерегулируема метална каса;
-Гумено уплътнение;
– Обков: иноксови сатенирани подвижни дръжки; шпионка; три броя панти;
– Две независими заключващи системи;
– Два секретни патрона, единия от които е ямков;
– Капачка против разбиване и бронировка;
– Три противовзломни шипа;
– Ключове: три секретни и три секретни ямкови за по-висока защита;
– Вграден праг;
http://obiavidnes.com/obiava/133686/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-door-404-cvyat-napoli

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/133685/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/133684/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата код Т369
Представяме Ви блиндирана входна врата,изработена от 1,2 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие.
Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела- всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен/материална вата, който се използва и за саниране на сгради/.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и
може да облече зид с дебелина до 34см.
Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, полистирен и MDF- плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/133683/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369

Интериорни врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/133682/interiorni-vrati-ot-porta-nova

Захранване (заместител) за лаптопи Sony
Захранване (заместител) за лаптопи Sony, YDS90, 19.5V, 4.7A, 90W, 6.5 x 4.4
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http://obiavidnes.com/obiava/133681/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-sony

Интериорна врата Gama 204p, цвят Сив кестен
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/133680/interiorna-vrata-gama-204p-cvyat-siv-kesten

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133679/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Захранване (заместител) за лаптопи Dell
Захранване (заместител) за лаптопи Dell, YDS90, 19.5V, 4.7A, 90W, 7.4 x 5.0
http://obiavidnes.com/obiava/133678/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-dell

Оценка на Бизнес
"Узнайте истинската цена на Бизнеса и разликата, когато сте от ЕДНАТА, и когато сте от ДРУГАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА."
ЕДИН БИЗНЕС МОЖЕ ДА СТРУВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА.
Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/133677/ocenka-na-biznes

Финансиране чрез Преки Инвестиции
Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на
изискванията и
представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за инвестиционен интерес.
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Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската
пазарна икономика...
Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133676/finansirane-chrez-preki-investicii

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/133675/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт ЕООД предлага на юридически лица дългосрочно партньорство и сътрудничество за
съвместно инвестиране (дялово участие) в български фирми.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/133674/nezavisim-chasten-investitor

Преки Инвестиции в сектор Земеделие
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/133673/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес
планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си и бизнеса си
директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от
България или от Чужбина."
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
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http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133672/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

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 < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/133671/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...
Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133670/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.
Повече за < Корпоративно Видео с Инвестиционна Насоченост > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/133669/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
http://obiavidnes.com/obiava/133668/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
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Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/133667/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат...
Повече за < Продажба на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133666/prodajba-na-biznes

Захранване (заместител) за лаптопи Acer
Захранване (заместител) за лаптопи Acer, YDS90, 19V, 4.7A, 90W, 5.5 x 1.7
http://obiavidnes.com/obiava/133665/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-acer

Захранване (заместител) за лаптопи Asus/Toshiba
Захранване (заместител) за лаптопи Asus/Toshiba, YDS90, 19V, 4.7A, 90W, 5.5 x 2.5, 90° конектор
http://obiavidnes.com/obiava/133664/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-asustoshiba

Захранване (заместител) за лаптопи Asus/Toshiba
Захранване (заместител) за лаптопи Asus/Toshiba, YDS90, 19V, 4.7A, 90W, 5.5 x 2.5
http://obiavidnes.com/obiava/133663/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-asustoshiba

Адаптер
Адаптер, от microUSB TypeB(м) към USB Type C(м), USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/133662/adapter

Тонколона MA-960
Тонколона MA-960, 2.0, 10W(2x 5W), Bluetooth, до 5ч време за работа, микрофон, microSD слот, microUSB, USB A, с
дръжка, синя
http://obiavidnes.com/obiava/133661/tonkolona-ma-960

Тонколони Kisonli U-2100
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Тонколони Kisonli U-2100, 2.1, 11W(2x 3W + 1x 5W), USB, 3.5мм жак, сини
http://obiavidnes.com/obiava/133660/tonkoloni-kisonli-u-2100

Вентилатор за лаптоп Lenovo V480C V480CA V480S V580C
Вентилатор за лаптоп Lenovo V480C V480CA V480S V580C
http://obiavidnes.com/obiava/133659/ventilator-za-laptop-lenovo-v480c-v480ca-v480s-v580c

Вентилатор за лаптоп Microsoft Surface Pro 2 PRO2
Вентилатор за лаптоп Microsoft Surface Pro 2 PRO2
http://obiavidnes.com/obiava/133658/ventilator-za-laptop-microsoft-surface-pro-2-pro2

Вентилатор за лаптоп Toshiba Portege M930
Вентилатор за лаптоп Toshiba Portege M930
http://obiavidnes.com/obiava/133657/ventilator-za-laptop-toshiba-portege-m930

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPC SE VPC-SE2L9E VPC-SE2S1C
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPC SE VPC-SE2L9E VPC-SE2S1C
http://obiavidnes.com/obiava/133656/ventilator-za-laptop-sony-vaio-vpc-se-vpc-se2l9e-vpc-se2s1c

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPC-F2 VPC-F21 VPC-F22 VPC-F23
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPC-F2 VPC-F21 VPC-F22 VPC-F23
http://obiavidnes.com/obiava/133655/ventilator-za-laptop-sony-vaio-vpc-f2-vpc-f21-vpc-f22-vpc-f23

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPCEG VPC-EG series
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO VPCEG VPC-EG series
http://obiavidnes.com/obiava/133654/ventilator-za-laptop-sony-vaio-vpceg-vpc-eg-series

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

Вентилатор за лаптоп SONY VPC-SD VPC-SA VPC-SB
Вентилатор за лаптоп SONY VPC-SD VPC-SA VPC-SB
http://obiavidnes.com/obiava/133653/ventilator-za-laptop-sony-vpc-sd-vpc-sa-vpc-sb

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite A660 A660D A665 A655D L675 L675D
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite A660 A660D A665 A655D L675 L675D
http://obiavidnes.com/obiava/133652/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-a660-a660d-a665-a655d-l675-l675d

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,
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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/133651/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/133650/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/133649/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Вентилатор за лаптоп DELL Precision M4400 Latitude E6500
Вентилатор за лаптоп DELL Precision M4400 Latitude E6500
http://obiavidnes.com/obiava/133648/ventilator-za-laptop-dell-precision-m4400-latitude-e6500

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ -ДЕТЕКТИВС
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/133647/chasten-detektiv--detektivski-uslugi---razkriva-i-dokazva-izneveri-

Вентилатор за лаптоп DELL Vostro 1310 1510 2510
Вентилатор за лаптоп DELL Vostro 1310 1510 2510
http://obiavidnes.com/obiava/133646/ventilator-za-laptop-dell-vostro-1310-1510-2510

Почистване на силно замърсени жилища и апартаменти.
Почистване на силно замърсени жилища и апартаменти.
Фирма в град София предлага почистване на силно замърсени жилища. Работим бързо и коректно, на конкурентни цени.
Повее за нас на http://fori.eu/star-apartament/ и 0899 155 555.
http://obiavidnes.com/obiava/133645/pochistvane-na-silno-zamyrseni-jilishta-i-apartamenti

Почистване на силно замърсени жилища и апартаменти.
Фирма предлага почистване на силно замърсени жилища от всякакви боклуци и стари мебели. Работим коректно на
достъпни цени. Повече за нас на http://kamion.bg/hamalski-uslugi-za-pochistvane-na-apartament/ и на тел. 088 700 4000.
http://obiavidnes.com/obiava/133644/pochistvane-na-silno-zamyrseni-jilishta-i-apartamenti

Почистване на силно замърсени жилища и апартаменти
Почистваме силно замърсени жилища от всякакви отпадъци. Работим бързо, качествено, на изгодни цени, отговорно и
коректно. Повече за нас на https://www.facebook.com/pochistvane.apartamenti.sofia/ и 0888 02 1111.
http://obiavidnes.com/obiava/133643/pochistvane-na-silno-zamyrseni-jilishta-i-apartamenti

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 14Z N411Z
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 14Z N411Z
http://obiavidnes.com/obiava/133642/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-14z-n411z

Вентилатор за лаптоп DELL XPS M1330
Вентилатор за лаптоп DELL XPS M1330
http://obiavidnes.com/obiava/133641/ventilator-za-laptop-dell-xps-m1330

Вентилатор за лаптоп ASUS K501LX K501UX A501L V505L
Вентилатор за лаптоп ASUS K501LX K501UX A501L V505L
http://obiavidnes.com/obiava/133640/ventilator-za-laptop-asus-k501lx-k501ux-a501l-v505l

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 5338 5536 5536G 5738 5738Z
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 5338 5536 5536G 5738 5738Z
http://obiavidnes.com/obiava/133639/ventilator-za-laptop-acer-aspire-5338-5536-5536g-5738-5738z

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133638/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/133637/30-50-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/133636/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/133635/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/133634/masajna-kushetka--dvusekcionna

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
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Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/133633/ventilator--s-vodna-mygla

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/133632/ventilator--s-vodna-mygla

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
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Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133631/kana-za-alkalna-voda

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
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на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133630/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/133629/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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

Страница 98/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.06.2017

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/133628/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133627/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
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дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/133626/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

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,
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/133625/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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