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BGboats - Лодки и извънбордови двигатели на цени без конкуренция!
Продажба на лодки, колесари и извънбордови двигатели с документи и
гарантиран произход! Сервиз, оригинални части, компютърна диагностика
за извънбордови двигатели.
http://obiavidnes.com/obiava/134399/bgboats---lodki-i-izvynbordovi-dvigateli-na-ceni-bez-konkurenciya

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/134398/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/134397/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/134396/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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/134395/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/134394/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn
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Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен,оранжев,бял,кафяв,светло зелен
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/134393/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

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
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http://obiavidnes.com/obiava/134392/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
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/134391/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv
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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 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/134390/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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:
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Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134389/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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/134388/30-50-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/134387/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Курс за Готвачи от 10 юли 2017г от 17.00ч.
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
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- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и сметана,
Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/134386/kurs-za-gotvachi-ot-10-yuli-2017g-ot-1700ch

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134385/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Директорски стол Carmen 6549
Директорски стол Carmen 6549, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134384/direktorski-stol-carmen-6549

Директорски стол Carmen 6549
Директорски стол Carmen 6549, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134383/direktorski-stol-carmen-6549

Посетителски стол Carmen 6541
Посетителски стол Carmen 6541, еко кожа, подлакътници, метални крака, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134382/posetitelski-stol-carmen-6541

Директорски стол Carmen 6501
Директорски стол Carmen 6501, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, вишна
http://obiavidnes.com/obiava/134381/direktorski-stol-carmen-6501

Директорски стол Carmen 6501
Директорски стол Carmen 6501, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134380/direktorski-stol-carmen-6501

Прахосмукачка Samsung VCC45T0S3R/BOL
Прахосмукачка Samsung VCC45T0S3R/BOL, без торба, клас B, 850W, HEPA филтър, червена
http://obiavidnes.com/obiava/134379/prahosmukachka-samsung-vcc45t0s3rbol
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Прахосмукачка Samsung VCC43Q0V3B/BOL
Прахосмукачка Samsung VCC43Q0V3B/BOL, без торба, клас A, 850W, синя
http://obiavidnes.com/obiava/134378/prahosmukachka-samsung-vcc43q0v3bbol

Резервна вратичка GoPRo
Резервна вратичка GoPRo, за HERO5 Black, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134377/rezervna-vratichka-gopro

Hие сме -Маистори за ремонт на покриви -0892921983
Hие сме -Маистори за ремонт на покриви -Направа на дървени конструкций -Претърсване и редене на покрив сас
керемиди -Хидроизолаций със усилен воалит -Битумни керемиди -Тенекеджийство -Обшивки със права ламарина -Олуци и
водосточни тръби -Алпинисти и Др.СМР. 7 човека комплексна бригада гаранций срокове GSM:0892921983
http://obiavidnes.com/obiava/134376/hie-sme--maistori-za-remont-na-pokrivi--0892921983

Резервна вратичка GoPRo BacPac Backdoor Kit
Резервна вратичка GoPRo BacPac Backdoor Kit, за Standard Housing/Skeleton Housing/Blackout Housing
http://obiavidnes.com/obiava/134375/rezervna-vratichka-gopro-bacpac-backdoor-kit

Телевизор Samsung 49M5512 UE49M5512AKXXH
Телевизор Samsung 49M5512 UE49M5512AKXXH , 49" (124.46 cm) Full HD Smart TV, DVB-T2/C, 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi,
LAN, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/134374/televizor-samsung-49m5512-ue49m5512akxxh-

Цифров кантар Tefal PP1061V0
Цифров кантар Tefal PP1061V0, капацитет 150 кг., LCD дисплей, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134373/cifrov-kantar-tefal-pp1061v0

Почивка на море в Поморие, лято 2017
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са на 3-ти етаж и 4-ти етаж , просторни светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 – дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/134372/pochivka-na-more-v-pomorie---lyato-2017

Цифров кантар Tefal PP1063V0
Цифров кантар Tefal PP1063V0, капацитет 150 кг., LCD дисплей, розов
http://obiavidnes.com/obiava/134371/cifrov-kantar-tefal-pp1063v0
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РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134370/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/134369/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Отвертка с 6 накрайници HAMA Mini Universal Screwdriver
Отвертка с 6 накрайници HAMA Mini Universal Screwdriver
http://obiavidnes.com/obiava/134368/otvertka-s-6-nakraynici-hama-mini-universal-screwdriver

WWE 2K18 Deluxe Edition
WWE 2K18 Deluxe Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/134367/wwe-2k18-deluxe-edition

Цифров кантар Tefal PP1060V0
Цифров кантар Tefal PP1060V0, капацитет 150 кг., LCD дисплей, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134366/cifrov-kantar-tefal-pp1060v0

Входни блиндирани врати София!
Висококачествени и стилни входни блиндирани врати на едро и дребно. Разполагаме с голяма складова наличност, богат
избор на модели в различни размери. Заповядайте да разгледате новите модели входни врати на изключително достъпни
цени!
http://obiavidnes.com/obiava/134365/vhodni-blindirani-vrati-sofiya

WWE 2K18 Deluxe Edition
WWE 2K18 Deluxe Edition, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/134364/wwe-2k18-deluxe-edition

WWE 2K18 Deluxe Edition
WWE 2K18 Deluxe Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/134363/wwe-2k18-deluxe-edition

Стъклена интериорна врата, Folio G 15-1
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Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано стъкло. Закаляването повишава няколкократно неговата
стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
http://obiavidnes.com/obiava/134362/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15-1

Блендер Tefal BL1A0D38
Блендер Tefal BL1A0D38, 0.6 л. обем, 4 сменяеми ножа, възможност за миене в съдомиялна машина, 300W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/134361/blender-tefal-bl1a0d38

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134360/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Отвертка с 12 накрайници HAMA Mini Screwdriver Kit
Отвертка с 12 накрайници HAMA Mini Screwdriver Kit
http://obiavidnes.com/obiava/134359/otvertka-s-12-nakraynici-hama-mini-screwdriver-kit

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134358/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134357/30-50-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/134356/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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/134355/zaemi-do-7000-lv

Батерия (оригинална) Xiaomi BM46
Батерия (оригинална) Xiaomi BM46, Xiaomi RedMi Note 3, 4000mAh/4.4V, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/134354/bateriya-originalna-xiaomi-bm46

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134353/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134352/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Tropico 5 Complete Edition
Tropico 5 Complete Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/134351/tropico-5-complete-edition
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Мини конзола Nintendo SNES Classic Edition
Мини конзола Nintendo SNES Classic Edition, сива
http://obiavidnes.com/obiava/134350/mini-konzola-nintendo-snes-classic-edition

***0882551735*** - фини шпакловки. -4лв
0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне
на
лайсни
или
измазване,минерални
мазилки,замазки,задария,и
др.довършителни
ремонти,работи
се
бързо,чисто,качествено и корекно.майстор с дългодишна практика.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/134349/0882551735---fini-shpaklovki--4lv

Геймпад Nintendo Switch Joy-Con Strap
Геймпад Nintendo Switch Joy-Con Strap, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/134348/geympad-nintendo-switch-joy-con-strap

Геймпад Nintendo Switch Joy-Con
Геймпад Nintendo Switch Joy-Con, два броя, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/134347/geympad-nintendo-switch-joy-con

Отделение за батерии Nintendo Switch Joy-Con
Отделение за батерии Nintendo Switch Joy-Con, АА батерии
http://obiavidnes.com/obiava/134346/otdelenie-za-baterii-nintendo-switch-joy-con

IP камера Wansview NCB-541W
IP камера Wansview NCB-541W, портативна, 0.3 Mpix(640
http://obiavidnes.com/obiava/134345/ip-kamera-wansview-ncb-541w

Тонколона Maxell IKUone
Тонколона Maxell IKUone, 1.0, 6W, Bluetooth, NFC, червена, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/134344/tonkolona-maxell-ikuone

Тонколона Maxell IKUtrax
Тонколона Maxell IKUtrax, 2.0, 5W(2.5W + 2.5W), Bluetooth, 3.5mm Jack, NFC, черна, водоустойчива, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/134343/tonkolona-maxell-ikutrax

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/134342/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,
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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/134341/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Call of Cthulhu
Call of Cthulhu, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/134340/call-of-cthulhu

Тонколона Fujitsu Mobile Bluetooth Communication
Тонколона Fujitsu Mobile Bluetooth Communication, 1.0, 4W, USB, черно/червена, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/134339/tonkolona-fujitsu-mobile-bluetooth-communication

Call of Cthulhu
Call of Cthulhu, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/134338/call-of-cthulhu

Инкубатори за люпене
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/134337/inkubatori-za-lyupene

Офис стол Carmen Faraon
Офис стол Carmen Faraon, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, бордо
http://obiavidnes.com/obiava/134336/ofis-stol-carmen-faraon

Офис стол Carmen Faraon
Офис стол Carmen Faraon, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134335/ofis-stol-carmen-faraon

Офис стол Carmen Faraon
Офис стол Carmen Faraon, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, сив
http://obiavidnes.com/obiava/134334/ofis-stol-carmen-faraon

Директорски стол Carmen 6181
Директорски стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/134333/direktorski-stol-carmen-6181

Директорски стол Carmen 6181
Директорски стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, маслено зелен
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http://obiavidnes.com/obiava/134332/direktorski-stol-carmen-6181

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/134331/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134330/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/134329/cours-de-bulgare-pour-trangers

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
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Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134328/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Директорски стол Carmen 6181
Директорски стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, бордо
http://obiavidnes.com/obiava/134327/direktorski-stol-carmen-6181

Детективска агенция Инкогнито-предлага професионални детективски услуги
Детективска агенция Инкогнито-предлага професионални детективски услуги
-наблюдение,разследване,издирване,
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване и установяване произход но стоки
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/134326/detektivska-agenciya-inkognito-predlaga-profesionalni-detektivski-uslugi

Директорски стол Carmen 6181
Директорски стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, червен
http://obiavidnes.com/obiava/134325/direktorski-stol-carmen-6181

Директорски стол Carmen 6181
Директорски стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134324/direktorski-stol-carmen-6181

Стъклена интериорна врата, Matt G 11
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло – матово. Закаляването повишава няколкократно неговата
стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
Чрез този модел ще постигнете уединението, от което има нужда Вашия дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/134323/styklena-interiorna-vrata-matt-g-11
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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/134322/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- 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 : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/134321/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив

Страница 15/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net 14
http://obiavidnes.com/obiava/134320/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
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Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/134319/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
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O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/134318/masajna-kushetka-magicpro

Директорски стол Carmen 6113
Директорски стол Carmen 6113, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, какао
http://obiavidnes.com/obiava/134317/direktorski-stol-carmen-6113

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/134316/30-50-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/134315/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134314/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134313/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Пач кабел Intellinet 317245
Пач кабел Intellinet 317245, S/FTP, Cat 6a, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/134312/pach-kabel-intellinet-317245

Пач кабел Intellinet 317191
Пач кабел Intellinet 317191, S/FTP, Cat 6a, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/134311/pach-kabel-intellinet-317191

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/134310/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme
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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/134309/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/134308/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Тонколона Hama Rockman-S
Тонколона Hama Rockman-S, 1.0, 3W, Bluetooth, 3.5mm Jack microUSB, черна, 2150mAh батерия
http://obiavidnes.com/obiava/134307/tonkolona-hama-rockman-s

Пач кабел Intellinet 317108
Пач кабел Intellinet 317108, S/FTP, Cat 6a, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/134306/pach-kabel-intellinet-317108

8GB DDR4 2400MHz
8GB DDR4 2400MHz, Corsair CMV8GX4M1A2400C16, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/134305/8gb-ddr4-2400mhz

4GB DDR4 2400MHz
4GB DDR4 2400MHz, Corsair CMV4GX4M1A2400C16, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/134304/4gb-ddr4-2400mhz

Детективски услуги- София,Пловдив,Бургас-Детективска Агенция Фокс-Частен детектив
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.
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/134303/detektivski-uslugi--sofiyaplovdivburgas-detektivska-agenciya-foks-chasten-detekti

Тонколона Hama Pocket
Тонколона Hama Pocket, 1.0, 3W, Bluetooth, 3.5mm Jack, microUSB, MicroSD Card, червена, 800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134302/tonkolona-hama-pocket

Пач кабел Intellinet 735391
Пач кабел Intellinet 735391, S/FTP, Cat 6, 2m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134301/pach-kabel-intellinet-735391

Къща с парцел 1070m2 с.Тополница, община Петрич
Къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв. м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и
гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се
намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към
главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ' Струма' и до
Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
http://obiavidnes.com/obiava/134300/kyshta-s-parcel-1070m2-stopolnica-obshtina-petrich

Тонколона Hama Pocket
Тонколона Hama Pocket, 1.0, 3W, Bluetooth, 3.5mm Jack, microUSB, MicroSD Card, синя, 800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134299/tonkolona-hama-pocket

Къща с парцел 1070m2 с.Тополница, община Петрич
Къща с. Тополница, общ. Петрич, ведно с двор от 1070 кв. м. Къщата е с две големи стаи и кухня. Изградена е с тухли и
гредоред на тавана. Покривът е ремонтиран. Къщата се нуждае от ремонт. Има партиди за ток и вода. Имотът се
намира на главната улица на селото срещу площада. Парцелът е ъглов, равен, без денивелация, с около 50 м. лице към
главната улица и около 20 м. лице към другата. Селото се намира в близост до автомагистрала ' Струма' и до
Марикостински минерални бани, в близост до пътната артерия свързваща Македония и Гърция.
http://obiavidnes.com/obiava/134298/kyshta-s-parcel-1070m2-stopolnica-obshtina-petrich

Тонколона Hama Pocket
Тонколона Hama Pocket, 1.0, 3W, Bluetooth, 3.5mm Jack, microUSB, MicroSD Card, черна, 800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134297/tonkolona-hama-pocket

Пач кабел Intellinet 733229
Пач кабел Intellinet 733229, S/FTP, Cat 6, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/134296/pach-kabel-intellinet-733229
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: 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/134295/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
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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/134294/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134293/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Телевизор Philips 43PUS6412/12
Телевизор Philips 43PUS6412/12, 43" (109.22 cm) 4K Ultra HD, Smart TV, DVB-T2/C/S, 4x HDMI, 2x USB, RJ45, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/134292/televizor-philips-43pus641212

32GB DDR4 1866MHz
32GB DDR4 1866MHz, Samsung M393A4K40BB1-CRC0Q, Registered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/134291/32gb-ddr4-1866mhz

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134290/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.07.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134289/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

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 : 03.07.2017 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/134288/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 16.07.2017 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/134287/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 22.07.2017 Цена 200 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134286/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

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/134285/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 19.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134284/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com

Страница 25/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

http://obiavidnes.com/obiava/134283/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134282/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.06.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134281/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 17.07.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134280/kurs-po-nemski-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.

Страница 26/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

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/134279/syboten-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

Ниски цени 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/134278/niski-ceni-ot-porta-nova

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/134277/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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/134276/30-50-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
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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/134275/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134274/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134273/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134272/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Телевизор Philips 32PHS4132/12
Телевизор Philips 32PHS4132/12, 32" (81.28 cm) HD TV, DVB-T2/C/S, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/134271/televizor-philips-32phs413212

Стативи - БГ
Стативи БГ е онлайн магазин за художествени материали и аксесоари. Предлагаме разнообразни модели платна за
рисуване от марката Артина. Продуктите ни са висококачесвени и на изключителни цени. Безплатна доставка за всяка
онлайн поръчка.
http://obiavidnes.com/obiava/134270/stativi---bg

Блиндирана входна врата код 703
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината на крилата е 70мм. Моделът е прахово
боядисано.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
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Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
Окомплектовка: Крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с пет ключа (плюс два броя-монтажни),
иноксова дръжка, шпионка, звънец, гумени уплътнeния на крилото и на касата, четири броя вградени в касата панти и
дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/134269/blindirana-vhodna-vrata-kod-703

SSD 2TB Samsung Portable T3 MU-PT2T0B/EU
SSD 2TB Samsung Portable T3 MU-PT2T0B/EU, USB 3.1 Gen1(Type C), 2.5"(6.35 cm) външен, скорост на четене 450MB/s,
скорост на запис 450MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/134268/ssd-2tb-samsung-portable-t3-mu-pt2t0beu

Телевизор Philips 24PFS4032/12
Телевизор Philips 24PFS4032/12, 24" (60.96 cm) Full HD TV, DVB-T2/C/S, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/134267/televizor-philips-24pfs403212

Външна батерия/Power bank Skross Reload 4
Външна батерия/Power bank Skross Reload 4, 4000mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/134266/vynshna-bateriyapower-bank-skross-reload-4

Външна батерия/Power bank Skross Reload 6
Външна батерия/Power bank Skross Reload 6, 6000mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/134265/vynshna-bateriyapower-bank-skross-reload-6

SSD 1TB Samsung 850 EVO M.2 MZ-N5E1T0BW
SSD 1TB Samsung 850 EVO M.2 MZ-N5E1T0BW, SATA 6Gb/s, M.2(2280), скорост на четене 540MB/s, скорост на запис
520MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/134264/ssd-1tb-samsung-850-evo-m2-mz-n5e1t0bw

Зарядно за кола Hama
Зарядно за кола Hama, от авт. запалка към microUSB Type-B, 1.2A, чрно
http://obiavidnes.com/obiava/134263/zaryadno-za-kola-hama

SSD 4TB Samsung 850 EVO MZ-75E4T0B/EU
SSD 4TB Samsung 850 EVO MZ-75E4T0B/EU, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 540MB/s, скорост на запис
520MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/134262/ssd-4tb-samsung-850-evo-mz-75e4t0beu

Масажен стол Rexton LC5000F-I
Масажен стол Rexton LC5000F-I, ролков безшумен механизъм, многофункционален пулт за управление, сменяема
тапицерия, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/134261/masajen-stol-rexton-lc5000f-i

Извозване строителни отпадъци от жилища
Извозване строителни отпадъци от жилища, двор, гаражи, доставка на контейнери, самосвали, събиране в чували и
изхвърляне на сметище.

Страница 29/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

http://obiavidnes.com/obiava/134260/izvozvane-stroitelni-otpadyci-ot-jilishta

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/134259/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/134258/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/134257/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7.0" (20.32cm), с клавиатура и писалка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134256/kalyf-za-tablet

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/134255/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Преместване на офиси
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/134254/premestvane-na-ofisi

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/134253/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по
график.
http://obiavidnes.com/obiava/134252/hamalski-uslugi-i-premestvane-ot-hamali-grup

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/134251/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/134250/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti
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Калъф за таблет
Калъф за таблет, тип "джоб", до 7.0" (20.32cm), кожа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134249/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7.0" (20.32cm), текстил, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134248/kalyf-za-tablet

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/134247/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Касета ЗА Kyocera FS 1030D/DN - Black - It Image 3924 - TK-120 - заб.:7 200k
Касета ЗА Kyocera FS 1030D/DN - Black - It Image 3924 - TK-120 - заб.:7 200k
http://obiavidnes.com/obiava/134246/kaseta-za-kyocera-fs-1030ddn---black---it-image-3924---tk-120---zab7-200k

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7.0" (20.32cm), сгъваем, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134245/kalyf-za-tablet

Касета ЗА Kyocera FS 1035MFP/1135MFP - Black - It Image 8205 - TK-1140 - заб.:7 200k
Касета ЗА Kyocera FS 1035MFP/1135MFP - Black - It Image 8205 - TK-1140 - заб.:7 200k
http://obiavidnes.com/obiava/134244/kaseta-za-kyocera-fs-1035mfp1135mfp---black---it-image-8205---tk-1140---zab7-

камагра гел
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134243/kamagra-gel

Касета ЗА Kyocera FS 1030MFP/1130MFP - Black - It Image 8204 - TK-1130 - заб.:3 000k
Касета ЗА Kyocera FS 1030MFP/1130MFP - Black - It Image 8204 - TK-1130 - заб.:3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134242/kaseta-za-kyocera-fs-1030mfp1130mfp---black---it-image-8204---tk-1130---zab3-

Четец за карти
Четец за карти, microSD/SD/M2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134241/chetec-za-karti

USB Хъб EW625H/4
USB Хъб EW625H/4, 4x USB 2.0, бял, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/134240/usb-hyb-ew625h4

Bet 365 регистрация
Bet 365 e най-добрия букмейкър за спортни залози и резултати. Научете повече.
http://obiavidnes.com/obiava/134239/bet-365-registraciya

Касета ЗА Kyocera FS 720/820/920 - Black - It Image 8205 - TK-1140 - заб.:6 000k
Касета ЗА Kyocera FS 720/820/920 - Black - It Image 8205 - TK-1140 - заб.:6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134238/kaseta-za-kyocera-fs-720820920---black---it-image-8205---tk-1140---zab6-000k

Лакирани интериорни врати - Карабулев
Вече повече от 20г. Фирма Карабулев има установено място на българския пазар като производител. Развива и
специализира своята дейност в проектиране, изработка и монтаж на интериорни врати и дървена дограма. Предлагаме
лакирани интериорни врати, част от Колекциите „Фешън“, „Европа“ и „Арт“. Вратите са с модерен дизайн и се
изработват от фурнирован или лакиран МДФ, профилирани с масивни елементи на остъкленията. Те са подходящо
решение за домове с елегантна и изчистена визия.
http://obiavidnes.com/obiava/134237/lakirani-interiorni-vrati---karabulev

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134236/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Това не са "лесни пари" както много
лъжливи обяви в интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим
парите на 100%. Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$.
На запад има хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация
прегледайте сайта www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134235/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
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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/134234/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/134233/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134232/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Касета ЗА Samsung SCX 6220/6320 - Black - It Image 3922 - SCX-6320D8 - заб.:8 000k
Касета ЗА Samsung SCX 6220/6320 - Black - It Image 3922 - SCX-6320D8 - заб.:8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134231/kaseta-za-samsung-scx-62206320---black---it-image-3922---scx-6320d8---zab8-00

Интериорна немска врата!
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/134230/interiorna-nemska-vrata

Касета ЗА Samsung SCX 5312/5315 - Black - It Image 3921 - SCX-5312D6 - заб.:6 000k
Касета ЗА Samsung SCX 5312/5315 - Black - It Image 3921 - SCX-5312D6 - заб.:6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134229/kaseta-za-samsung-scx-53125315---black---it-image-3921---scx-5312d6---zab6-00

Букмейкъри с най-високи коефициенти и бонуси
Най-добрите букмейкъри с най-високи коефициенти и бонуси. Посетете ни и научете повече.
http://obiavidnes.com/obiava/134228/bukmeykyri-s-nay-visoki-koeficienti-i-bonusi

Лаптоп Dell Vostro 3568 (N027SPCVN3568EMEA01_1801_UBU)(сив)
Лаптоп Dell Vostro 3568 (N027SPCVN3568EMEA01_1801_UBU)(сив), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) HD Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/134227/laptop-dell-vostro-3568-n027spcvn3568emea01_1801_ubusiv

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134226/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134225/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/134224/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Вентилатор 90mm
Вентилатор 90mm, Spire Orion, 3-pin, 2000 rpm. черен
http://obiavidnes.com/obiava/134223/ventilator-90mm

Коли за скрап
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/134222/koli-za-skrap

Интериорна HDF врата с код 056, цвят Бял
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В базовият комплект се включва крило, права каса за зид от 10см. с перваз от едната страна на вратата, 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: 76-78/201 ; 86-88/201 см. Моделът се
предлага с релефно ПВЦ фолио, имитиращо дървесна шарка
http://obiavidnes.com/obiava/134221/interiorna-hdf-vrata-s-kod-056-cvyat-byal

SEO оптимизация и Уеб дизайн | WebniMe
SEO оптимизация и Уеб дизайн на сайтове. Услугите, които предлагаме включват: Изработка на стандартни сайтове,
Онлайн магазини и Уеб портали; Линк билдинг; SEO копирайтинг; Анализ и подбор на ключови думи; Оптимизация по
местоположение (Local SEO); Изработка на банери, слайдери и инфографики; Графичен дизайн; SEO одит и консултации.
Изгодни цени!
WEBNIME е уеб агенция за пълно обслужване в сферата на дигиталния маркетинг. Ние разработваме ефективни
стратегии за лица и фирми с перспективно мислене. В работата си търсим отношения базирани на прозрачност,
дългосрочност, взаимно доверие, както с нашите служители, така и с нашите клиенти и партньори.
http://obiavidnes.com/obiava/134220/seo-optimizaciya-i-ueb-dizayn--webnime

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/134219/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

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
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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/134218/30-50-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/134217/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Слушалки
Слушалки, Hama Run BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/134216/slushalki

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYJ2ZE/A_Z0U00002M/BG)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYJ2ZE/A_Z0U00002M/BG)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 12"
(30.48 cm) WQHD IPS Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, BG клавиатура, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134215/laptop-apple-macbook-12mnyj2zea_z0u00002mbgsrebrist

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално
сексуално представяне. Този натурален продукт е просто уникален, защото е много мощен и действа на всеки мъж
.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134214/ginseng-max

ПОСТОЯННА РАБОТА В ЧЕХИЯ , 2017 г. - 1400 евро заплата
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .

Страница 36/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134213/postoyanna-rabota-v-chehiya--2017-g---1400-evro-zaplata

Строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134212/stroiteli-i-zavarchici

Складови работници и електрокаристи
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134211/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

ЗАВОД ШКОДА - ЧЕХИЯ
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
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Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134210/zavod-shkoda---chehiya

Жени за работа - Чехия
Чехия набира хигиенистки за старчески домове
Работата е постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Заплащане 95
крони/час, 1000 ЕВРО/месец , осигурена безплатна квартира, храна, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134209/jeni-za-rabota---chehiya

РАБОТА В ЦЕХ ЗА ТОРТИ И САНДВИЧИ - ЧЕХИЯ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134208/rabota-v-ceh-za-torti-i-sandvichi---chehiya

ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ НАБИРА РАБОТНИЦИ , 1000 ЕВРО ЗАПЛАТА
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134207/zavod-za-kabeli-nabira-rabotnici--1000-evro-zaplata
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1100 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 110 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 110 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/134206/1100-evro-zaplata--rabota-v-skladovi-bazi

Слушалки
Слушалки, Hama Active BT, Bluetooth, микрофон, тип "тапи", черни/зелени
http://obiavidnes.com/obiava/134205/slushalki

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYJ2ZE/A)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYJ2ZE/A)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 12" (30.48 cm) WQHD
IPS Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134204/laptop-apple-macbook-12mnyj2zeasrebrist

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/134203/3dkoev-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/134202/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Геймърски стол AKRACING OVERTURE
Геймърски стол AKRACING OVERTURE, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134201/geymyrski-stol-akracing-overture
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Вили в Цигов чарк
Хотели Цигов Чарк е доста търсено съчетание когато става въпрос за почивка на язовир Батак.
Хотел Вила Райа Ви предлага възможност да се насладите на най - доброто измежду всички хотели в Цигов Чарк.
http://obiavidnes.com/obiava/134200/vili-v-cigov-chark

Геймърски стол AKRACING OVERTURE
Геймърски стол AKRACING OVERTURE, червен
http://obiavidnes.com/obiava/134199/geymyrski-stol-akracing-overture

Геймърски стол AKRACING OVERTURE
Геймърски стол AKRACING OVERTURE, индиго
http://obiavidnes.com/obiava/134198/geymyrski-stol-akracing-overture

Нови Врати на ниски цени
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/134197/novi-vrati-na--niski-ceni

Лаптоп HP Omen 17-w103nu (Z3F31EA)
Лаптоп HP Omen 17-w103nu (Z3F31EA), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5 GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD
IPS Display & GF GTX 1070 8GB, (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 3x USB 3.1, Windows 10, 2.75 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134196/laptop-hp-omen-17-w103nu-z3f31ea

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/134195/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Ита България ЕООД произвежда детски пясъчници изцяло от естествени дървени материали. Изработени са съобразно с
безопасността на децата. За по-голямо удобство, сме избрали да са с вградени пейки. Възползвайте се от уникалните ни
предложения онлайн!
http://obiavidnes.com/obiava/134194/ita-bylgariya-eood-proizvejda-detski-pyasychnici-izcyalo-ot-estestveni-dyrveni-mater

Медицинска техника за физиотерапия - Btl.bg
Апаратура за физиотерапия с голям каталог на техника, промоции на нови апарати . Ултразвукови апарати за
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физиотерапия цени. Свържете се с нас ще намерим индивидуално решение за вашите нужди.
http://obiavidnes.com/obiava/134193/medicinska-tehnika-za-fizioterapiya---btlbg

Геймърски стол AKRACING OVERTURE
Геймърски стол AKRACING OVERTURE, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/134192/geymyrski-stol-akracing-overture

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/134191/onlayn-filmi-i-seriali

OnBizMaster.com
Онлайн решения за вашият бизнес от майсторска ръка!
http://obiavidnes.com/obiava/134190/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/134189/spalni-komplekti-dekorativni-vyzglavnichki-havlii-za-kryshtene

Оригинални маркови часовници от магазин AdexTime
описание:
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/134188/originalni-markovi-chasovnici-ot-magazin-adextime

Чанта за лаптоп HP Duotone Blue BriefCase
Чанта за лаптоп HP Duotone Blue BriefCase, до 15.6" (39.62 cm), синя
http://obiavidnes.com/obiava/134187/chanta-za-laptop-hp-duotone-blue-briefcase

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134186/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Чанта за лаптоп HP Duotone Blue BriefCase
Чанта за лаптоп HP Duotone Blue BriefCase, до 15.6" (39.62 cm), червена
http://obiavidnes.com/obiava/134185/chanta-za-laptop-hp-duotone-blue-briefcase

Онлайн магазин за мъжки и дамски облекла на ниски цени
Leks.BG е онлайн магазин за модерни мъжки и дамски облекла. При нас вие ще намерите голямо разнообразие от
оригинални дрехи на ниски цени, така че не се колебайте да ни посетите. Ако искате да подсилите гардероба си с нови
мъжки якета, сака, ризи, къси панталони и други просто елате в нашия сайт и пазарувайте без да ставате от
компютъра.
http://obiavidnes.com/obiava/134184/onlayn-magazin-za-myjki-i-damski-oblekla-na-niski-ceni

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/134183/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/134182/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Геймърски стол AKRACING OVERTURE
Геймърски стол AKRACING OVERTURE, сини
http://obiavidnes.com/obiava/134181/geymyrski-stol-akracing-overture

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/134180/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/134179/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/134178/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Медицинска техника и апаратура БТЛ
Медицинската техника и апаратура от БТЛ Индъстрийз е висококачествена. От сайта им ще научите повече.
http://obiavidnes.com/obiava/134177/medicinska-tehnika-i-aparatura-btl

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYH2ZE/A_Z0TZ00034/BG)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYH2ZE/A_Z0TZ00034/BG)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core m3-7Y32 1.1/3.0GHz, 12"
(30.48 cm) WQHD IPS Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, BG клавиатура, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134176/laptop-apple-macbook-12mnyh2zea_z0tz00034bgsrebrist

Предлагаме заеми между частност
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Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134175/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134174/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134173/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134172/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134171/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
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за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134170/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134169/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134168/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Предлагаме заеми между частност
Още притеснения за сега, защото аз съм тук, за да помогнем. Знаете ли, че много хора по света искат да реализира много
проекти, които биха могли да създадат хиляди работни места, но нямат финансови средства да започнат проектите си.
Мисля, че помага с бърза и надеждна финансиране. Имам капитал, за да се използва за предоставяне на специални заеми
за краткосрочен и дългосрочен план от 5000 до 9000 хиляди? всички сериозни хора, които искат този заем. С 2% от лихви
в зависимост от заетата сума, защото аз съм френска дама живее в този начин Франция е особено аз не искам да
нарушават закона за лихварство. Можете да изплати над 30 години максимум в зависимост от размера назаем. Свържи
се с моята поща за повече информация тук е моят имейл адрес: nicollestoll18@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134167/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

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/134166/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
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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/134165/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134164/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134163/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134162/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134161/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134160/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134159/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYH2ZE/A)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYH2ZE/A)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core m3-7Y32 1.1/3.0GHz, 12" (30.48 cm)
WQHD IPS Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134158/laptop-apple-macbook-12mnyh2zeasrebrist

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
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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/134157/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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/134156/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134155/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134154/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg

Страница 49/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.07.2017

http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134153/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/134152/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134151/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

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/134150/individualno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134149/30-50-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/134148/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYG2ZE/A_Z0TY0002V/BG)(сив)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYG2ZE/A_Z0TY0002V/BG)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 12" (30.48
cm) WQHD IPS Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, BG клавиатура, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134147/laptop-apple-macbook-12mnyg2zea_z0ty0002vbgsiv

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS625
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS625, 16GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, син
http://obiavidnes.com/obiava/134146/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws625

Лаптоп Apple MacBook 12(MNYG2ZE/A)(сив)
Лаптоп Apple MacBook 12(MNYG2ZE/A)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7Y54 1.2/3.2GHz, 12" (30.48 cm) WQHD IPS
Retina дисплей(USB 3.1 Type C), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, MacOSX Sierra, 0.92 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134145/laptop-apple-macbook-12mnyg2zeasiv

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS625
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS625, 16GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134144/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws625

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623, 4GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134143/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws623

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623, 4GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, син
http://obiavidnes.com/obiava/134142/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws623

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623, 4GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, зелен
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http://obiavidnes.com/obiava/134141/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws623

MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623
MP3 плейър Sony Walkman NW-WS623, 4GB, тип слушалки, IPX65/68, USB 2.0, Bluetooth, черен
http://obiavidnes.com/obiava/134140/mp3-pleyyr-sony-walkman-nw-ws623

Батерия алкална GP 13A-2UE2
Батерия алкална GP 13A-2UE2, D, LR20, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134139/bateriya-alkalna-gp-13a-2ue2

Батерия алкална GP 14A-2UE2
Батерия алкална GP 14A-2UE2, C, LR14, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134138/bateriya-alkalna-gp-14a-2ue2

Батерия алкална GP 1604AU-5UE1
Батерия алкална GP 1604AU-5UE1, 9V, 1604AU, 9V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134137/bateriya-alkalna-gp-1604au-5ue1

Батерия алкална GP 13AU-2U2
Батерия алкална GP 13AU-2U2, D, LR20, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134136/bateriya-alkalna-gp-13au-2u2

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/134135/3dkoev-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/134134/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-4
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/134133/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-4

Батерия алкална GP 14AU-2UE2
Батерия алкална GP 14AU-2UE2, C, LR14, 1.5V, 1бр.
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http://obiavidnes.com/obiava/134132/bateriya-alkalna-gp-14au-2ue2

Батерия алкална GP 15AU-2U4
Батерия алкална GP 15AU-2U4, AA, LR6, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134131/bateriya-alkalna-gp-15au-2u4

Входни,интериорни,стъклени и алуминиеви врати от Дорман Бургас.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна
информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/134130/vhodniinteriornistykleni-i-aluminievi-vrati-ot-dorman-burgas

Батерия алкална GP 24AU-2UE4
Батерия алкална GP 24AU-2UE4, AAA, LR03, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134129/bateriya-alkalna-gp-24au-2ue4

Изработка на Сайт от SiteOneBG.COM - Мобилна версия, SEO оптимизация, Уникален дизайн
Професионална изработка на сайт с Уникален и модерен дизайн, SEO оптимизация на най-високо ниво, Поддръжка на web
сайт, Изработка на корпоративни сайтове, Блогове, Онлайн магазини, Лого дизайн и банери.
Цени, стартиращи от 96 лв.!
Мобилна версия, включена в цената: Адаптивен дизайн, удобен както за десктоп, така и за мобилни устройства.
В днешно време създаването и поддръжката на имидж в онлайн пространството е неизменна част от успеха на Вашия
бизнес!
Подходящи индивидуални уеб решения за вашия бизнес, за фирми и компании от всички бизнес сфери на икономиката.
Административен панел за самостоятелно управление на съдържанието.
Обучение за работа с административния панел.
Кратки срокове за представяне на Вашия бизнес в Интернет.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен сайт,
Изработка на Онлайн магазин,
СЕО - висококачествена оптимизация, за да отговаря онлайн страницата Ви на последните изисквания на търсачките и
да се позиционира възможно най-високо в тях. Изберете нашите SEO услуги, за да бъдете сред топ фирмите във Вашия
град, страната или в световен мащаб,
Поддръжка на сайт,
Сайт за Недвижими имоти, Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/134128/izrabotka-na-sayt-ot-siteonebgcom---mobilna-versiya-seo-optimizaciya-unikalen-d

Полагане на тротоарни плочки София
В стремежа си да удовлетворим максимално предпочитанията и изискванията на нашите клиенти, ние сформирахме
екип от професионалисти, които ще Ви помогнат от консултиране на етап строителство и ремонти, Предлагаме редене
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на унипаваж на ниски цени. Унипаважа е подходящ за частни пътища и алеи, тротоари, паркинги – обществени и
частни.
http://obiavidnes.com/obiava/134127/polagane-na-trotoarni-plochki-sofiya

Батерия цинкова GP 13SEB-2S2
Батерия цинкова GP 13SEB-2S2, D, R20S, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134126/bateriya-cinkova-gp-13seb-2s2

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ГАРАНТИРАНА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за млечни продукти,цех за сандвичи,цех за сладкарски изделия,цех за
ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати,склад за парфюми,строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. В
ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението.
Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/134125/chehiya-bez-komision-100-garantirana-zakonna-rabota-s-dogovor-chrez-agenciya

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/134124/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Батерия цинкова GP 24S-2S2
Батерия цинкова GP 24S-2S2, AAA, R03, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134123/bateriya-cinkova-gp-24s-2s2

Оферта заеми между физически лица
Вие търсите за заем, и не е нужно да имат достъп до банката, за да получи кредит. Без повече притеснения за вас. Ние
сме компания, в сътрудничество с една банка и ние Ви предлагаме заем, за да ви помогне. Лихвеният процент е 3% и
изплащане започва 4 месеца след получаване на кредита. Моля, направете запитване. Ние можем да ви даде заем в размер
до € 300,000.
http://obiavidnes.com/obiava/134122/oferta-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Медицинска техника за кардиология - Btl.bg
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Медицинска техника за кардиология и спирометрия всички видове консумативи и части. Ние ще Ви дадем правилното
решение при избора на на апаратура за кардиология и спирометрия. Свържете се нас.
http://obiavidnes.com/obiava/134121/medicinska-tehnika-za-kardiologiya---btlbg

Входни ,интериорни ,стъклени и алуминиеви врати от Дорман Бургас.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна
информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/134120/vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-ot-dorman-burgas

Градински павилион 3х6 метра
Градински павилион с размери 3 на 6 метра. Материал полиетилен 120г / кв.м. , водоотблъскващ. Тегло на шатрата около 15 кг. С тръбна конструкция. Височина на преминаване - около 2 метра, обща височина - 2,40 метра. Може да се
ползва за събори, партита сред природата или в градински условия, на къмпинг и други.
http://obiavidnes.com/obiava/134119/gradinski-pavilion-3h6-metra

Градински павилион 3х6 метра
Градински павилион с размери 3 на 6 метра. Материал полиетилен 120г / кв.м. , водоотблъскващ. Тегло на шатрата около 15 кг. С тръбна конструкция. Височина на преминаване - около 2 метра, обща височина - 2,40 метра. Може да се
ползва за събори, партита сред природата или в градински условия, на къмпинг и други.
http://obiavidnes.com/obiava/134118/gradinski-pavilion-3h6-metra

Батерия цинкова GP 15S-2S4
Батерия цинкова GP 15S-2S4, AA, R6P, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134117/bateriya-cinkova-gp-15s-2s4

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Благоевград Сандански Петрич Банско Гърция
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/134116/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-petrich-bansko-gyrciya

Детективска Агенция АЯКС-Русе Силистра Велико Търново Шумен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/134115/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Батерия цинкова GP 312G-2S1/4.5V
Батерия цинкова GP 312G-2S1/4.5V, 3R12, 312G, 4.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134114/bateriya-cinkova-gp-312g-2s145v

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/134113/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/134112/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
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другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134111/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Батерия цинкова GP 1604G-2UE1/9V
Батерия цинкова GP 1604G-2UE1/9V, 9V, 6F22, 9V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134110/bateriya-cinkova-gp-1604g-2ue19v

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
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http://obiavidnes.com/obiava/134109/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

Батерия цинкова GP 13G-2UE2
Батерия цинкова GP 13G-2UE2, D, R20P, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134108/bateriya-cinkova-gp-13g-2ue2

Интериорна врата Gama 201, цвят Бреза
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/134107/interiorna-vrata-gama-201-cvyat-breza

Батерия цинкова GP 14G-2UE2
Батерия цинкова GP 14G-2UE2, C, R14P, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134106/bateriya-cinkova-gp-14g-2ue2

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
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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/134105/30-50-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/134104/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Батерия цинкова GP 15G-2UE4
Батерия цинкова GP 15G-2UE4, AA, R6P, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134103/bateriya-cinkova-gp-15g-2ue4

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
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административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/134102/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
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съответствие с действащата нормативна уредба .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/134101/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/134100/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Батерия цинкова GP 24G-2UE4
Батерия цинкова GP 24G-2UE4, AAA, R03, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134099/bateriya-cinkova-gp-24g-2ue4

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/134098/ocenka-na-biznes

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
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Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/134097/ocenka-na-biznes

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/134096/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

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/134095/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
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134094/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
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http://obiavidnes.com/obiava/134093/nezavisim-chasten-investitor

Батерия алкална GP 29A-2C5
Батерия алкална GP 29A-2C5, 9V, 29А, 9V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134092/bateriya-alkalna-gp-29a-2c5

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.
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/134091/finansirane-chrez-preki-investicii

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/134090/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/134089/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
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http://obiavidnes.com/obiava/134088/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/134087/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134086/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/134085/prodajba-na-biznes

Батерия алкална GP 27A-2C5
Батерия алкална GP 27A-2C5, 12V, 27А, 12V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134084/bateriya-alkalna-gp-27a-2c5

Батерия алкална GP 23A-2C5
Батерия алкална GP 23A-2C5, 12V, 23А, 12V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134083/bateriya-alkalna-gp-23a-2c5

Батерия алкална GP 11A
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Батерия алкална GP 11A, 6V, 11А, 6V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134082/bateriya-alkalna-gp-11a

Батерия алкална GP PX625A-2C5
Батерия алкална GP PX625A-2C5, LR9, V625U, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134081/bateriya-alkalna-gp-px625a-2c5

Батерия алкална GP 910A/LR1-2UE2
Батерия алкална GP 910A/LR1-2UE2, N LR1, 910A, 1.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/134080/bateriya-alkalna-gp-910alr1-2ue2

Изкупуваме чугунени радиатори от адрес
Изкупуваме чугунени радиатори от адрес
Купуваме малки,големи и лири
Стоварваме от етаж със и без асансьор
Разполагаме с хора и транспорт.
Заплащаме на ребро и в брой
Можете да се свържете с нас на посочения телефон
Телефон за връзка 0895 2222 75
http://skrap-depo.eu/
https://www.facebook.com/skrapdepo/
http://obiavidnes.com/obiava/134079/izkupuvame-chuguneni-radiatori-ot-adres

Изкупуваме чугунени радиатори от адрес
Изкупуваме чугунени радиатори от адрес
Купуваме малки,големи и лири
Стоварваме от етаж със и без асансьор
Разполагаме с хора и транспорт.
Заплащаме на ребро и в брой
Можете да се свържете с нас на посочения телефон
Телефон за връзка 0895 2222 75
http://skrap-depo.eu/
https://www.facebook.com/skrapdepo/
http://obiavidnes.com/obiava/134078/izkupuvame-chuguneni-radiatori-ot-adres

Автоматични Дигитални инкубатори за Пъдпъдъчи яйца
Автоматични дигитални инкубатори , от ново поколение .С капацитет от 24, 36,48,72,96, и 112 яйца.Комбинирани
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модели с капацитет от 24 кокоши яйца - 96 Пъдпъдъчи яйца , 36 кокоши яйца - 144 Пъдпъдъчи яйца и 72 кокоши яйца - 288
Пъдпъдъчи яйца. Дигитален контрол на температурата регулируем от 30°c до 42°С, с прецизна точност ± 0.1°C(десета
от градуса), което прави тези продукти подходящи за люпене на яйца на почти всички видове птици ,Вграден вентилатор
за циркулация на въздуха , който равномерно разпределя температурата и влажността в инкубатора. Водна камера за
осигуряване на влажност в инкубатора.Интелигентна интегрална схема за управление на LED дисплей, който дава
информация за температура и влажност в инкубатора. Система за автоматично завъртане на всеки два часа ,което
подобрява люпимоста на яйцата. Някой модели разполагат с брояч на дните до излюпване на пиленцата . Обратно броене
от два часа назад, до следващото завъртане на яйцата. Автоматична сигнализация за температура и влажност, която
ви предупреждава при възникнал проблем по време на инкубационният период. Някой модели са с комбинирани приставки
за Кокоши и Пъдпъдъчи яйца,Оборудвани с изолация ,отлята по съответната форма , която защитава инкубатора при
транспорт и запазва температурата при спиране на тока и различните климатични условия.Лесен за почистване ,лесен
за употреба с дълъг експлоатационен живот.Мощност: от 80 W до 160 W, в зависимост от модела. Подходящ за
инкубация на почти всички видове домашни птици ,Кокошки , Патици,Гъски,Пуйки,Пъдпъдъци и други.
Всички модели са оборудвани с аксесоари ; Тестер за просветляване на яйцата, Инжектор за добавяне на вода без да се
отваря инкубатора, Хранилка и Поилка за новоизлюпените пиленца.
Отлично качество.Продуктите са изработени изцяло в съответствие с изискванията за тестване на технологиите
CE-стандарт / одобрен от Европейския съюз.
http://obiavidnes.com/obiava/134077/avtomatichni-digitalni-inkubatori-za-pydpydychi-yayca

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
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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
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
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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/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:
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
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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.
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,
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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
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
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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.
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:
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• 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.
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/
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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
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
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