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Купувам земеделски земи в област Видин
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Видин в -община Брегово в селата-Балей, Брегово,
Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци -община Бойница в селата – Бойница, Бориловец,
Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци -община Ново Село в
селата – Винарово, Неговановци, Ново Село, Флорентин, Ясен -община Видин в селата – Акациево, Антимово, Бела Рада,
Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк,
Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци,
Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрън, Търняне -община Кула в
селата – Големаново, Извор Махала. Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил
-община Грамада в селата – Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Лъка ,Срацимирово, Тошевци
-община Димово в селата – Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго Поле, Държаница,
Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци, Септемврийци, Скомля,
Шипот, Яньовец, Ярловица -община Ружинци в селата – Бело Поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец,
Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле -община Макреш в селата - Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица,
Толовица, Цар Шишманово. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135481/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vidin

Купувам земеделски земи в област Монтана
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Монтана в - община Монтана, в селата –
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор
Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин,
Смоляновци, Студено Буче, Сумер, Трифоново -община Бойчиновци, в селата – Бели Брег, Бели Брод, Бойчиновци,
Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци -община Брусарци, в
селата – Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива Бара, Одоровци,
Смирненски -община Вълчедръм, в селата – Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово,
Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни Връх -община Лом, в селата – Добри Дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом,
Орсоя, Сливата, Сталийска Махала, Станево, Трайково -община Медковец, в селата – Аспарухово, Медковец, Пишурка,
Расово, Сливовик -община Якимово, в селата – Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово. Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135480/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-montana

Купувам земеделски земи в област Враца
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Враца в - община Враца, в селата – Баница, Бели
Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик,
Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци, Челопек, Чирен -община Борован, в селата –
Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково -община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран,
Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец -община Криводол, в селата – Баурене,
Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево,
Уровене, Фурен -община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево -община Оряхово,
в селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци -община Хайредин, в селата –
Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135479/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vraca

Купувам земеделски земи в област Плевен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Плевен в -община Белене, в селата – Белене, Бяла
Вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари -община Гулянци, в селата – Брест, Гиген, Гулянци, Искър, Долни Вит,
Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково -община Долна Митрополия, в селата – Байкал,
Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа,
Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник -община Долни Дъбник, в селата – Бъркач, Долни Дъбник, Градина, Горни
Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовик -община Левски, в селата – Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана,
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Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика,Обнова, Стежерово, Трънчовица -община Никопол, в селата – Асеново,
Бацова Махала, Въбел, Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,
Санадиново, Черковица -община Искър, в селата – Долни луковит, Искър, Писарово, Староселци, Долни луковит 2
-община Плевен, в селата – Беглеж, Бохот, Брестовица, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица,
Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново,
Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен -община Пордим, в селата – Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица,
Одърне, Пордим, Тотлебен -община Червен Бряг, в селата – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци,
Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен Бряг, Чомаковци -община Кнежа, в селата – Бреница, Еница, Кнежа,
Лазарово. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на
парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135478/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven

Купувам земеделски земи в област Велико Търново
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Велико Търново в: -община Велико Търново, в
селата – Балван, Белчевци, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Бранковци, Буковец,
Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща Вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Деветаците, Дичин, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долни Дамяновци, Долен Еневец,
Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Кисьовци, Кладни Дял, Клъшка Река, Куцаровци, Къпиново, Лагерите,
Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Марговци, Миндя, Мишеморков Хан, Момин Сбор, Нацовци, Никюп, Ново Село,
Осенарите, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци,
Райковци, Рашевци, Ресен, Русаля, Русковци, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха Река, Сърненци,
Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Цепенарите, Церова Кория, Цонковци, Шемшево, Шодековци, Ялово -община
Горна Оряховица, в селата – Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица,
Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра -община Лясковец, в селата –
Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя -община Павликени, в селата – Батак, Бутово, Бяла
Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина,
Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово -община Полски Тръмбеш, в селата – Вързулица,
Иванча, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Полски
Тръмбеш, Раданово, Стефан Стамболово, Страхилово -община Свищов, в селата – Алеково, Александрово, Българско
Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Свищов,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена -община Стражица, в селата – Асеново, Балканци, Бреговица, Благоево, Виноград,
Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор -община Сухиндол, в селата – Бяла Река, Горско
Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сухиндол. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135477/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo

Купувам земеделски земи в област Русе
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Русе в -община Борово, в селата – Батин, Борово,
Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник -община Бяла, в селата – Бистренци, Ботров, Бяла,
Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово, Стърмен -община Ветово, в селата –
Кривня, Писанец, Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново -община Две Могили, в селата – Баниска, Батишница, Бъзовец,
Две Могили, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково -община Иваново, в
селата – Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен,
Щръклево -община Русе, в селата – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново Село, Просена, Русе,
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена Вода, Ястребово -община Сливо Поле, в селата – Бабово, Борисово,
Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо Поле, Стамболово, Черешово, Юделник -община
Ценово, в селата – Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135476/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-ruse

Купувам земеделски земи в област Разград
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Разград в -община Завет, в селата - Брестовене,
Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево -община Исперих, в селата – Белинци, Бърдоква, Вазово,
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Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино,
Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево -община
Кубрат, в селата – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево,
Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер -община Лозница, в селата – Бели Лом, Веселина, Гороцвет,
Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя Вода, Студенец, Трапище, Тръбач,
Чудомир -община Разград, в селата – Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново,
Недоклан, Осенец, Островче, Побит Камък, Просторно, Поройще, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии,
Ушинци, Черковна, Ясеновец -община Самуил, в селата – Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма Вода, Голям Извор,
Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово -община Цар Калоян, в селата –
Езерче, Костанденец, Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от
големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135475/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-razgrad

Купувам земеделски земи в област Търговище
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,
Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя
от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135474/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделски земи в област Шумен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Шумен в -община Венец, в селата – Борци, Боян,
Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково
-община Хитрино, в селата – Байково, Близнаци, Висока Поляна, Върбак, Хитрино, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци,
Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна
-община Каолиново, в селата – Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климентово, Каолиново, Лиси връх, Лятно,
Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач -община Каспичан, в селата – Върбяне, Златна
Нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила, Плиска, Калугерица -община Никола Козлево, в селата – Векилски,
Вълнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица
-община Нови Пазар, в селата – Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Нови Пазар,
Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски, Тръница -община Велики Преслав, в селата
– Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан
Крум, Преслав-Кирково -община Шумен, в селата – Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово,
Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладденец, Костена Река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел,
Овчарово, Панаьот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струино, Царев Брод, Черенча. Плащане веднага след
проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и
арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135473/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-shumen

Купувам земеделски земи в област Силистра
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Силистра в -община Алфатар, в селата – Алфатар, Алеково,
Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец -община Кайнарджа, в селата – Войново, Голеш, Господиново,
Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав,
Средище, Стрелково -община Силистра, в селата – Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан,
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Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец,
Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович -община Дулово, в селата – Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец,
Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда,
Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица -община Тутракан, в селата – Антимово,
Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев
Дол, Цар Самуил, Шуменци -община Главиница, в селата – Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово,
Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина,
Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор -община Ситово, в селата – Босна, Гарван, Добротица, Ирник,
Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135472/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-silistra

Купувам земеделски земи в област Добрич
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Добрич, -община Балчик, в селата-Балчик, Безводица, Бобовец,
Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кремена, Ляхово, Преспа, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци,
Храброво, Царичино -община Генерал Тошево, в селата-Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, Кардам,
Конаре, Крайще, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир,
Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково -община Добрич, в селата-Алцек, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина,
Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово,
Дряново, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Лясково, Ловчанци, Ломница,
Малка Смолница, Медово, Методиево, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево,
Плачидол, Подслон, Полковник Свещарово, Полковник Иваново, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Пчелник, Полковник
Минково, Победа, Росеново, Свобода, Славеево, Самуилово, Смолник, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер,
Сливенци, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Добрич -община Каварна, в селата-Белгун, Било, Божурец,
Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик, Чунчево, Раковски, Селце, Септемврийци,
Травник, Хаджи Димитър, Челопечене -община Крушари, в селата-Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин,
Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник
Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг -община Тервел, в селата-Ангеларий, Балик, Безмер, Божан,
Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар,
Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел,
Честименско -община Шабла, в селата-Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езезрец, Захари
Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци, Шабла.Плащане веднага след проверка на имота пред
нотариус, цената се определя от населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135471/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-dobrich

Купувам земеделски земи в област Варна
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Варна в -Община Аврен, в селата – Аврен,
Бенковски, Болярци, Добри Дол, Дъбравино, Казашка Река, Китка, Круша, Равна Гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Юнак,
Царевци -Община Аксаково, в селата – Ботево, Водица, Въглен, Доброглед, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско,
Кичево, Климентово, Крумово, Куманово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Припек, Радево, Слънчево, Яребична
-Община Белослав, в селата – Белослав, Разделна, Езерово, Страшимирово -Община Бяла, в селата – Горица, Господиново,
Дюлино, Попович, Самотино -Община Ветрино, в селата – Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия,
Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно Село, Ягнило -Община Вълчи Дол, в селата – Бояна, Брестак, Войводино,
Вълчи Дол, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра,
Метличина, Михалич, Оборище, Радан Войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци, Щипско -Община Долни Чифлик, в
селата – Булаир, Бърдарево, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Гроздьово, Детелина, Долни Чифлик, Кривини, Нова Шипка,
Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Юнец -Община Девня, в селата – Девня, Падина, Кипра -Община
Дългопол, в селата – Арковна, Аспарухово, Боряна, Величково, Камен Дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка Вода, Цонево, Голямо Делчево, Яворово -Община Провадия, в селата –
Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир,
Неново, Овчага, Петров Дол, Провадия, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка,
Черковна, Черноок -Община Суворово, в селата – Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен,
Суворово, Чернево.Плащане веднага след проверка на имота. тел. за връзка-0898/745460
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http://obiavidnes.com/obiava/135470/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-varna

Купувам земеделски земи в област Бургас
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в обл.Бургас в : -община Айтос в селата- Айтос, Дрянковец,
Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево,
Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка; - община Бургас в селата- Братово, Брястовец, Бургас, Българово, Димчево,
Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море; -община Камено в селата Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново,
Тръстиково, Черни връх; - община Карнобат в селата - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина,
Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач, Козаре, Крумово
градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите,
Церковски, Черково; -община Несебър в селата - Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Несебър, Обзор, Оризаре,
Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тънково; -община Поморие в селата - Александрово, Ахелой, Бата,
Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Поморие, Порой,
Страцин; -община Созопол в селата - Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново,
Равна гора, Росен Созопол, Черноморец; -община Средец в селата - Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник,
Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница,
Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене,
Сливово, Средец, Суходол, Тракийци, Факия; -община Сунгурларе в селата - Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково,
Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис,
Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Сунгурларе, Съединение, Терзийско, Черница, Чубра; -община Руен в селата Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Дюля, Заимчево, Зайчар, Звезда, Каменяк,
Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица,
Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна махала, Струя, Топчийско,
Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Я Плащане веднага след проверка на имота пред нотариус, цената се определя от
населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел. за връзка:0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135469/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-burgas

Купувам земеделски земи в област Сливен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Сливен в -община Нова Загора, в селата –
Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял Кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново,
Коньово, Кортен, Крива Круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет
Могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил Войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско Поле,
Ценино -община Сливен, в селата – Биково, Било, Бинкос, Бозаджии, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно
Александрово, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Калояново, Камен, Кермен, Ковачите, Козин
Дол, Крушаре, Мечкарево, Младово, Мъсърлии, Николаево, Панаретовци, Ръченица, Самуилово, Селиминово, Скобелево,
Средорек, Старо Село, Струпец, Трапоклово, Тополчане, Чинтолово, Чокоба Плащане веднага след проверка на имота,
пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/135468/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-sliven

Купувам земеделски земи в област Ямбол
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Ямбол в -община Стралджа, в селата –
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин,
Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда -община Тунджа, в
селата – Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец,
Крумово, Кукорево, Маломир, Меден Кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладененец, Окоп, Победа, Робово,
Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник
-община Болярово, в селата – Болярово, Воден, Вълчи Извор, Голямо Крушево, Горска Поляна, Денница, Дъбово,
Златиница, Иглика, Камен Връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа, Шарково -община Елхово, в селата – Борисово, Бояново, Вълча Поляна, Голям Дервент,
Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир,
Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка-0898/745460
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http://obiavidnes.com/obiava/135467/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-yambol

Купувам земеделски земи в област Стара Загора
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в : -община Братя Даскалови в
селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко
Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ,
Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора; -община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово,
Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище,Помощник, Разделна; -община Казанлък в селата – Бузовград,
Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево,
Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново; -община Мъглиж в селата - Ветрен,
Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода; - община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски,
Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово; - община Павел Баня в селата –
Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия,
Тъжа, Търничени; - община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня,
Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен,
Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково; - община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски,
Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре,
Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито,
Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон,
Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан
Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово; -община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево,
Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно
Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Яздач; -община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище,
Димовци, Жълтопол, Конаре. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135466/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-stara-zagora

Купувам земеделски земи в област Пловдив
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в област Пловдив в : - в община Асеновград в селата – Боянци,
Долнослав, Златовръх, Избеглии, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Новаково, Нови Извор, Патриарх Евтимово, Стоево,
Тополово, Червен; - в община Брезово в селата – Борец, Брезово, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово,
Пъдарско, Стрелци, Тюркмен, Чоба; - в община Калояново в селата – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна Махала,
Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Калояново, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Черноземен; - в
община Карлово в селата – Баня, Бегунци, Богдан, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене,
Иганово, Калофер, Каравелово, Карлово , Климент, Кърнаре, Марино Поле, Московец, Певците, Пролом, Розино, Соколица,
Столетово, Христо Даново; - в община Марица в селата – Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк,
Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник,
Труд, Царацово, Ясно Поле; - в община Първомай в селата – Брягово, Бяла Река, Виница, Градина, Добри Дол, Драгойново,
Дълбок Извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево; - в община Раковски
в селата – Белозем, Болярино, Момино Село, Раковски, Стряма, Чалъкови, Шишманци; - в община Родопи в селата –
Белащица, Браниполе, Брестник, Брестовица, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Марково, Оризари, Първенец, Устина,
Цалапица, Ягодово; - в община Садово в селата – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево,
Моминско, Поповица, Садово, Селци, Чешнегирово; - в община Сопот в селата – Анево, Сопот; - в община
Стамболийски в селата - Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново Село, Стамболийски, Триводици; - в община Съединение в
селата – Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Съединение, Царимир,
Церетелево; - в община Хисаря в селата – Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново
Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Хисаря, Черничево; Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135465/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv

Купувам земеделски земи в област Хасково
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Хасково в - община Димитровград, в селата –
Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски Извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец,
Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Меричлери, Радиево, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско,
Черногорово, Ябълково - - община Любимец, в селата – Белица, Васково, Вълче Поле, Георги Добрево, Дъбовец,
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Йеросалимово, Лозен, Любимец, Малко Градище, Оряхово - община Минерални Бани, в селата – Ангел Войвода, Боян
Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево - община Свиленград, в
селата – Варник, Генералово, Дервишка Могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина,
Мезек, Михалич, Младиново, Момково,Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна Гора, Райкова Могила, Сива Река, Сладун,
Студена, Чернодъб, Щит - община Симеоновград, в селата – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево,
Свирково, Троян, Тянево - община Стамболово, в селата – Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка,
Голобрадово, Голям Извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно Поле, Жълти Бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево,
Лясковец, Маджари, Малък Извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева Поляна община Харманли, в селата – Бисер, Богомил, Болярски Извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново,
Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър Камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,
Славяново, Смирненци, Черепово, Черна Могила, Шишманово - община Хасково, в селата – Александрово, Брягово,
Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво Поле,
Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи,
Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка Поляна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/135464/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-haskovo

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 Skype име Инкубатори Люпилни
http://obiavidnes.com/obiava/135463/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Red Lips обувки
Официален дистрибутор Online магазин за дамски, мъжки
обувки и чанти. Актуални модели на промоционални цени.
Безплатна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/135462/red-lips-obuvki

Футболни прогнози за днес. Анализи и залози за спортни събития
Най-добрите сигурни футболни прогнози. Топ футболни залози за деня!
Еврофутбол прогнози, футболни прогнози за днес. Хендикап, футбол over,
under, залози, корнери под и над
http://obiavidnes.com/obiava/135461/futbolni-prognozi-za-dnes-analizi-i-zalozi-za-sportni-sybitiya

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/135460/bgboats---lodki-i-izvynbordovi-dvigateli-na-ceni-bez-konkurenciya

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135459/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn
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3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135458/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Вентилатор за лаптоп Samsung NP530U4E 530U4E NP535U4E NP540U4E
Вентилатор за лаптоп Samsung NP530U4E 530U4E NP535U4E NP540U4E
http://obiavidnes.com/obiava/135457/ventilator-za-laptop-samsung-np530u4e-530u4e-np535u4e-np540u4e

Давам под наем 9дка поливна нива на асфалт-Бобошево
Давам под наем обработваема нива 9.374дка-град Бобошево, област Кюстендил, до река Джерман, намира се на
асфалтовия път от град Бобошево преди детелината на магистралата . Лесен достъп. Подходяща е за зеленчуци
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135456/davam-pod-naem-9dka-polivna-niva-na-asfalt-boboshevo

Давам под наем 6 дка поливна Димчево-Бургас
Давам под наем 6 дка в с. Димчево, община Бургас.
(имот номер 019019 и 019020- те са две съседни имоти)
Земята се намира до селото и до напоителен канал
Подходяща е за зеленчуци и други култури
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем.
Наем: 80 лв/дка
Скици и снимки на адрес: http://apollon.net/la/dimchevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/135427/davam-pod-naem-6-dka-polivna-dimchevo-burgas

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135455/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C55-B C55T-B C50G-B
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C55-B C55T-B C50G-B
http://obiavidnes.com/obiava/135454/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-c55-b-c55t-b-c50g-b

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Apple iPad Pro, до 12.9" (32.76 cm), кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135453/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro-do-129-3276-cm-kojen-kafyav

Батерия (замесител) за Sony Ericsson K850 /BST-38
Батерия (замесител) за Sony Ericsson K850 /BST-38, 1100mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135452/bateriya-zamesitel-za-sony-ericsson-k850-bst-38

Кабел от VGA(м) към VGA(м)
Кабел от VGA(м) към VGA(м), 15м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135451/kabel-ot-vgam-kym-vgam
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Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Apple iPad Pro, до 10.5" (26.67cm), кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135450/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro-do-105-2667cm-kojen-cheren

Батерия (замесител) за Sony Ericsson Vivaz/X8 /EP-500
Батерия (замесител) за Sony Ericsson Vivaz/X8 /EP-500, 1600mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135449/bateriya-zamesitel-za-sony-ericsson-vivazx8-ep-500

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Apple iPad Pro, до 10.5" (26.67cm), кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/135448/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro-do-105-2667cm-kojen-sin

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135447/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Клавиатура за Samsung NP530U3B
Клавиатура за Samsung NP530U3B, NP530U3C, NP535U3C, US, White
http://obiavidnes.com/obiava/135446/klaviatura-za-samsung-np530u3b

Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NB
Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NB, черен/син
http://obiavidnes.com/obiava/135445/geymyrski-stol-dxracer-racing-shield-ohrm1nb

Входна блиндирана врата Т-369
"Блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
или лаково покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставен полистирен. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см или 50см.. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с ""Г-образна"" лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка
с по три активни шипа, както и три пасивни шипа от страната на пантите.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти."
http://obiavidnes.com/obiava/135444/vhodna-blindirana-vrata-t-369

Клавиатура за SONY VAIO VPC-CB17
Клавиатура за SONY VAIO VPC-CB17, UK, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/135443/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-cb17

Пожароустойчиви врати от Порта Нова Бургас.
Крилото на вратата при ЕI 60 и ЕI 120 е изработено от двулистна поцинкована
ламарина и има пожароустойчив пълнеж. Комплектът на вратата включва още:

Страница 9/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.07.2017

- Тристранна рамка от високоякостна стомана и праг, който се отстранява след
монтажа;
- Пълнеж на вратата от минераловлакнести плочи, затворени със стоманени
листи;
- Две триделни панти на всяко крило – едната пружинна, която се самозатваря;
- Пасивни шипове откъм пантите;
- Термонабъбващо уплътнение;
- Едноезична пожароустойчива брава, сертифицирана по СЕ, EN13501-1
- Черни пожароустойчиви дръжки;
- Обикновена брава;
- Копие от сертификат и декларация за съответствие.
Касата е ЩОК
http://obiavidnes.com/obiava/135442/pojaroustoychivi-vrati-ot-porta-nova-burgas

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Apple iPad Pro, до 10.5" (26.67cm), кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135441/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro-do-105-2667cm-kojen-kafyav

Клавиатура за SONY VAIO SVF15
Клавиатура за SONY VAIO SVF15, SVF1521, US, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135440/klaviatura-za-sony-vaio-svf15

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)

Страница 10/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.07.2017

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.
http://obiavidnes.com/obiava/135439/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
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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/135438/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135437/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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
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миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135436/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135435/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Квантов анализатор - Биоскенер
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/135434/kvantov-analizator---bioskener

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
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белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135433/detoksikator

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
http://obiavidnes.com/obiava/135432/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

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

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135431/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за Apple iPad Pro, до 10.5" (26.67cm), кожен, тъмнокафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135430/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro-do-105-2667cm-kojen-tymnokafyav

Интериорна чешка врата с фрезовка модел 203р!
Интериорна врата за по-стилен и свеж дом или офис. Всички врати от
серия Gama притежават сертификат ISO 9001:2000 Standart и могат да бъдат
съчетани с всеки интериор, благодарение на богатото разнообразие от
цветове и варианти, в които се предлагат
Касата е от HDF плоскости, подсилена допълнително с масивна
дървесина, което я прави по-сигурна и здрава. Има покритие от 3D
полипропиленов ламинат. От същия материал са направени и первазите.
* Ако има нужда, касата може да се коригира във височина
Крилото
е от 2 броя HDF плоскости по 6мм, с рамка от масив, подсилена с HDF
оребряване. Покрито е с 3D PP (полипропиленов) ламинат. Плътността на
HDF плоскостите е много голяма. Те са здрави, влагоустойчиви, и
предлагат добра шумо и топлоизолация. Крилото е безфалцово, поради което
посоката на отваряне може да бъде различна.
Фрезованите интериорни врати от серия Гама са съчетание от
елегантната визия на моделите със стъкло и същевременно са подходящи за
помещения, където навлизането на светлина от съседно помещение не е
желана. По този начин се запазва модерната визия в дома.
http://obiavidnes.com/obiava/135429/interiorna-cheshka-vrata-s-frezovka-model-203r

Батерия (замесител) за Sony Ericsson Xperia X10 /BST41
Батерия (замесител) за Sony Ericsson Xperia X10 /BST41, 1780mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135428/bateriya-zamesitel-za-sony-ericsson-xperia-x10-bst41

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/135163/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

Батерия (замесител) за Sony Ericsson LT15 /BA750
Батерия (замесител) за Sony Ericsson LT15 /BA750, 1800mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135426/bateriya-zamesitel-za-sony-ericsson-lt15-ba750

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
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проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135425/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135424/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135423/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни 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. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135422/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

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/135421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как
да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства
само за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За
да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт,
блог или форум, или пък да притежавате познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135420/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NR
Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NR, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/135419/geymyrski-stol-dxracer-racing-shield-ohrm1nr

Батерия (замесител) Sony Ericsson MT15 i/BA700
Батерия (замесител) Sony Ericsson MT15 i/BA700, 1800mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135418/bateriya-zamesitel-sony-ericsson-mt15-iba700

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135417/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135416/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135415/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135414/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135413/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135412/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Батерия (замесител) за Sony Ericsson BST-39
Батерия (замесител) за Sony Ericsson BST-39, 1350mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/135411/bateriya-zamesitel-za-sony-ericsson-bst-39

Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NW
Геймърски стол DXRacer RACING Shield OH/RM1/NW, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/135410/geymyrski-stol-dxracer-racing-shield-ohrm1nw

Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ175/RN/MOUZ/DX
Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ175/RN/MOUZ/DX, червен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/135409/geymyrski-stol-dxracer-racing-ohrz175rnmouzdx

Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ129/NGB/CLG
Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ129/NGB/CLG, черен/сив/син
http://obiavidnes.com/obiava/135408/geymyrski-stol-dxracer-racing-ohrz129ngbclg

Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ208/NR/SKT
Геймърски стол DXRacer RACING OH/RZ208/NR/SKT, черен/червен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/135407/geymyrski-stol-dxracer-racing-ohrz208nrskt

Касета ЗА HP LJ 4600 - Black - It Image 3618 - C9720A - заб.: 9 000k
Касета ЗА HP LJ 4600 - Black - It Image 3618 - C9720A - заб.: 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/135406/kaseta-za-hp-lj-4600---black---it-image-3618---c9720a---zab-9-000k

Касета ЗА HP LJ 9000 - Black - It Image 3617 - C8543X - заб.: 30 000k
Касета ЗА HP LJ 9000 - Black - It Image 3617 - C8543X - заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/135405/kaseta-za-hp-lj-9000---black---it-image-3617---c8543x---zab-30-000k

Касета ЗА HP LJ 4100 Series - Black - It Image 3616 - C8061X - заб.: 10 000k
Касета ЗА HP LJ 4100 Series - Black - It Image 3616 - C8061X - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/135404/kaseta-za-hp-lj-4100-series---black---it-image-3616---c8061x---zab-10-000k

Образователен център Пловдив
Образователен център за обучение в чужбина С&А е организация, създадена с цел да удовлетвори стремежа на желаещи
кандидати към получаване на по - добро образование в чужбина и усъвършенствуване на езиковите познания.
http://obiavidnes.com/obiava/135403/obrazovatelen-centyr-plovdiv
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Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 6, 1.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135402/pach-kabel-acnetplus

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/135401/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Касета ЗА HP LJ 4100 Series - Black - It Image 3615 - C8061A - заб.: 6 000k
Касета ЗА HP LJ 4100 Series - Black - It Image 3615 - C8061A - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/135400/kaseta-za-hp-lj-4100-series---black---it-image-3615---c8061a---zab-6-000k

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 6, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135399/pach-kabel-acnetplus

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/135398/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii

Давам под наем 9дка поливна нива на асфалт-Бобошево
Давам под наем обработваема нива 9.374дка-град Бобошево, област Кюстендил, до река Джерман, намира се на
асфалтовия път от град Бобошево преди детелината на магистралата . Лесен достъп. Подходяща е за зеленчуци
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135397/davam-pod-naem-9dka-polivna-niva-na-asfalt-boboshevo

Давам под наем 6 дка поливна Димчево-Бургас
Давам под наем 6 дка в с. Димчево, община Бургас.
(имот номер 019019 и 019020- те са две съседни имоти)
Земята се намира до селото и до напоителен канал
Подходяща е за зеленчуци и други култури
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем.
Наем: 80 лв/дка
Скици и снимки на адрес: http://apollon.net/la/dimchevo.html
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http://obiavidnes.com/obiava/135396/davam-pod-naem-6-dka-polivna-dimchevo-burgas

Касета ЗА HP LJ 1200 Series/1220 Series/1000w/3300
Касета ЗА HP LJ 1200 Series/1220 Series/1000w/3300, MFP 3320 - Black - It Image 3614 - C7115X - заб.: 3 500k
http://obiavidnes.com/obiava/135395/kaseta-za-hp-lj-1200-series1220-series1000w3300

Касета ЗА HP LJ 5000 Series/5100 Series - Black - It Image 3611 - C4129X - заб.: 10 000k
Касета ЗА HP LJ 5000 Series/5100 Series - Black - It Image 3611 - C4129X - заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/135394/kaseta-za-hp-lj-5000-series5100-series---black---it-image-3611---c4129x---zab

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 6, 0.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135393/pach-kabel-acnetplus

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 5e, 5m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/135392/pach-kabel-acnetplus

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 5e, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135391/pach-kabel-acnetplus

Къща за гости Стамболов
Хотел Стамболов се намира в сграда – паметник на културата на един от основните булеварди в град Велико Търново.
Това централно местоположение прави хотела идеално място за посетителите на старата столица, които искат да
разгледат културно-исторически забележителности или посещението им е служебно, свързано с някои от големите
учреждения в града. Хотелът е близо до архитектурната забележителност Царевец и всички исторически
забележителности в стария град.
Семеен хотел Стамболов е разположен на атрактивно място, в старата част на град Велико Търново, в близост до
архитектурния комплекс Самоводска Чаршия и крепостта Царевец.
Хотелът предлага на своите гости настаняване в пет стаи и един четиристаен апартамент на последния етаж, като
стаите от апартамента могат да се наемат и самостоятелно. Всички стаи имат панорамни тераси и са оборудвани с
климатик, самостоятелен санитарен възел, сателитна телевизия, безжичен интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/135390/kyshta-za-gosti-stambolov

Къща за гости Стамболов
Хотел Стамболов се намира в сграда – паметник на културата на един от основните булеварди в град Велико Търново.
Това централно местоположение прави хотела идеално място за посетителите на старата столица, които искат да
разгледат културно-исторически забележителности или посещението им е служебно, свързано с някои от големите
учреждения в града. Хотелът е близо до архитектурната забележителност Царевец и всички исторически
забележителности в стария град.
Семеен хотел Стамболов е разположен на атрактивно място, в старата част на град Велико Търново, в близост до
архитектурния комплекс Самоводска Чаршия и крепостта Царевец.
Хотелът предлага на своите гости настаняване в пет стаи и един четиристаен апартамент на последния етаж, като
стаите от апартамента могат да се наемат и самостоятелно. Всички стаи имат панорамни тераси и са оборудвани с
климатик, самостоятелен санитарен възел, сателитна телевизия, безжичен интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/135389/kyshta-za-gosti-stambolov

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 5e, 2m, сив
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http://obiavidnes.com/obiava/135388/pach-kabel-acnetplus

black ant
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена
ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135387/black-ant

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 5e, 2m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/135386/pach-kabel-acnetplus

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/135385/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135384/kamagra-gold

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/135383/3dkoev-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/135382/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/135381/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati
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Онлайн застраховки при пътуване в чужбина - ЗАД България
Застраховка Помощ при пътуване осигурява на теб и твоите близки спокойствие при пътуване в чужбина и подкрепа при
непредвидени ситуации. Покрива всички познати рискове.
http://obiavidnes.com/obiava/135380/onlayn-zastrahovki-pri-pytuvane-v-chujbina---zad-bylgariya

Интериорна врата 017, цвят Светъл дъб
В базовия комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са:
68/201 ; 78/201 см.
Възможните размери на крилото са:
60/197; 70/197 см.
http://obiavidnes.com/obiava/135379/interiorna-vrata-017-cvyat-svetyl-dyb

Заем ваканция
Заем ВАКАНЦИЯ до 3000 лв. Подробности в сайта. http://syborg.wix.com/smspari
http://obiavidnes.com/obiava/135378/zaem-vakanciya

Блиндирана входна врата 666
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см, дебелината на крилото е 50
мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навън/дясно, навътре/дясно, навътре/ляво. Вратата е в
комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/135377/blindirana-vhodna-vrata-666

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/132069/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

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/135376/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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.
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звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/135375/zaemi-do-7000-lv

Кредити до 5000 лева
Бързи кредити до 5000 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135374/krediti-do-5000-leva

сексстимуланти
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена.
Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и
най-използвания секс стимулант от милиони мъже по целия свят.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135373/seksstimulanti

Лесен заем, приложете бързо
Бързо и лесно заем на адрес paulson.finance@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135372/-lesen-zaem-prilojete-byrzo

Интериорна врата Gama 208p, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/135371/interiorna-vrata-gama-208p-cvyat-zlaten-dyb

отслабни с лида slim
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoreiginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/135370/otslabni-s-lida-slim

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна -350 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135369/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana--350-leva

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна - 350 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135368/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana---350-leva

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/135367/lida-shishe

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна - 650 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135366/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana----650-leva

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна - 400 лева
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135365/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---400-leva

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135364/otslabni-s-meizitang

ginseng max
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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/135363/ginseng-max

Тетрадка речник
Тетрадка речник, формат А5, офсет, с три полета, 80 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135362/tetradka-rechnik

Тетрадка
Тетрадка, форрмат A4, весникарска хартия, редове, 40 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135361/tetradka

Тетрадка
Тетрадка, форрмат A5, офсет, редове, 40 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135360/tetradka

Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SVF13N
Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SVF13N
http://obiavidnes.com/obiava/135359/ventilator-za-laptop-sony-vaio-svf13n

viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135358/viagra

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135357/kamagra-gel

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 1410T 1810T 1810TZ
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 1410T 1810T 1810TZ
http://obiavidnes.com/obiava/135356/ventilator-za-laptop-acer-aspire-1410t-1810t-1810tz

Тетрадка
Тетрадка, форрмат A5, офсет, редове, 40 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135355/tetradka

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути. Взимате една
дъвчаща таблетка и след малко сте готов за дейтвие. Цената е много ниска, но качеството е много високо, затова е
един от най-разпространените секс стимуланти в света.www.topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/135354/kamagra-dyvchashta

Интериорна врата Gama 205
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/135353/interiorna-vrata-gama-205

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/135352/lida-shishe

Предлагаме заеми между физически лица
сериозен заем оферта на пътни такси
Добър вечер, сър, ако сте честен и сериозен човек, ще се насладите на предложението ми.
Това каза: Аз ви информирам, че аз давам кредити до 1 000 до 2,5 милиона евро, така че моля да ми кажете колко искате
да се заемат и броя на годините, искате да се заема.
сърдечно
Email: lan.leankredit001@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135351/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire M5-481 M5-481G M5-481T M5-481TG M5-481PT
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire M5-481 M5-481G M5-481T M5-481TG M5-481PT
http://obiavidnes.com/obiava/135350/ventilator-za-laptop-acer-aspire-m5-481-m5-481g-m5-481t-m5-481tg-m5-481pt

Онлайн курс по OpenCart
Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курс по OpenCart. Това е най- използваната платформа за създаване на
персонален онлайн магазин. Тя е безплатна и може да се използва неограничено от всеки, без да е нужно да има
по-специфични познания по електронна търговия. По време на обучението ще научите как да създавате категории,
атрибути, продукти и всичко, което Ви е необходимо, за да изградите перфектно изглеждащ онлайн магазин. Можете да
добавяте различни модули, доставчици, поръчки, начин на доставка, разплащания, да управлявате клиентите, да
въвеждате купони за отстъпка. Курсът съдържа 22 урока, преминаващи през процеса на инсталация и оформяне на
онлайн магазина. Имате 2 месеца (60 дни) неограничен достъп до всички уроци и интерактивни упражнения. В края на
обучението получавате сертификат за завършен курс по OpenCart след полагане на изпит.
Цена на курса: 210 лв.
За повече информация посетете нашата уеб страница: https://astoria-academy.com/course/81393-2/
http://obiavidnes.com/obiava/135349/onlayn-kurs-po-opencart

Турски език А1, А2 – индивидуално обучение
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Езиков Център Асториа Груп предлага на Вашето внимание индивидуално обучение по Турски език. Можете да изберете
преминаване на Цяло ниво А1 ( за начинаещи ) или А2 ( за средно напреднали ) Продължителността на обучението може
да бъде минимум 5 седмици, максимум 10 седмици, в зависимост от Вашите предпочитания за график. Бонусите на
индивидуалното обучение са: свободно избираем график, индивидуална насоченост спрямо Вашите предпочитания,
индивидуална програма на обучение
Можете да насрочите Вашите посещения спрямо следните пакети:
Ако всички посещения са В диапазона от понеделник до петък между 12:00 – 17:00 часа за Пакет 60 уч. Часа ( цяло ниво ),
цената за един курсист е 280 лв. ; цената за двама курсиста е по 240 лв. ( ако желаете да запишете заедно с Ваш
приятел или роднина )
Ако всички посещения са Извън диапазона ( сутрешен/вечерен седмичен и/или съботно – неделен график ), Пакет 60 уч.
Часа ( цяло ниво ), цената за един курсист е 340 лв. ; цената за двама курсиста е по 290 лв. ( ако желаете да запишете
заедно с Ваш приятел или роднина )
За предимствата на индивидуалното обучение може да видите повече тук: https://astoria-academy.com/turski-ezik/
Можете да заповядате в нашия офис за повече информация: гр. Варна, ул. Мусала №1 или да ни потърсите на 0895704234
http://obiavidnes.com/obiava/135348/turski-ezik-a1-a2--individualno-obuchenie

Онлайн курс по Немски език за начинаещи
Онлайн курс по Немски език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн
езиково обучение.
Всеки курсист, записал се на онлайн курс по Немски език, има възможността да се запознае отблизо с Немската реч, да
изгради умения да води в свободен текст разговори на Немски език и да пребори езиковата си бариера. Курсът по Немски
език, съобразен с нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика
удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с
преподавател. В обучението по Немски език онлайн сме включили ежедневни, заобикалящи ни теми за обсъждане, които
ни въвличат в различни ситуации.
Цена: 210 лв.
УЕБ СТРАНИЦА: https://astoria-academy.com/course/deutsch/
http://obiavidnes.com/obiava/135347/onlayn-kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Онлайн курс по Немски език за начинаещи
Онлайн курс по Немски език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн
езиково обучение.
Всеки курсист, записал се на онлайн курс по Немски език, има възможността да се запознае отблизо с Немската реч, да
изгради умения да води в свободен текст разговори на Немски език и да пребори езиковата си бариера. Курсът по Немски
език, съобразен с нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика
удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с
преподавател. В обучението по Немски език онлайн сме включили ежедневни, заобикалящи ни теми за обсъждане, които
ни въвличат в различни ситуации.
Цена: 210 лв.
УЕБ СТРАНИЦА: https://astoria-academy.com/course/deutsch/
http://obiavidnes.com/obiava/135346/onlayn-kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Онлайн курс по Немски език за начинаещи
Онлайн курс по Немски език за начинаещи от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Станете част от курсистите на нашата платформа за онлайн
езиково обучение.
Всеки курсист, записал се на онлайн курс по Немски език, има възможността да се запознае отблизо с Немската реч, да
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изгради умения да води в свободен текст разговори на Немски език и да пребори езиковата си бариера. Курсът по Немски
език, съобразен с нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се изучава езика
удобно и лесно разбираемо, като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с
преподавател. В обучението по Немски език онлайн сме включили ежедневни, заобикалящи ни теми за обсъждане, които
ни въвличат в различни ситуации.
Цена: 210 лв.
УЕБ СТРАНИЦА: https://astoria-academy.com/course/deutsch/
http://obiavidnes.com/obiava/135345/onlayn-kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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/135344/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

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/135343/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Тетрадка
Тетрадка, форрмат A5, офсет, редове, 60 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135342/tetradka

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135341/meizitang

Блиндирави врати от Doormann София
Заповядайте в шоурумът ни в гр.София ж-к Лозенец, ул.Стоян Михайловски 14, където ще намерите разнообразие от
качествени блиндирани врати на страхотни цени !
http://obiavidnes.com/obiava/135340/blindiravi-vrati-ot-doormann-sofiya
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viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135339/viagra

Курсове по английски език в София
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати FCE, CAE, CPE и IELTS. LanguageCert сертификати по английски език – общ
английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners - най-високи стандарти за качество. Интензивни курсове
по английски език, подходящи, както за ученици, така и за възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/135338/kursove-po-angliyski-ezik-v-sofiya

Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E3330 3330
Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E3330 3330
http://obiavidnes.com/obiava/135337/ventilator-za-laptop-dell-latitude-e3330-3330

Техника за видеонаблюдение и проследяване от Spy-secrets
Онлайн магазин за шпионска техника и оборудване Spy-Secrets предлага разнообразие от камери за видеонаблюдение,
всички нужни устройства, както и монтаж на място.
В магазинът ще намерите още мини камери, ловни камери, камери за риболов, камери за кола, бръмбари, подслушватели и
много други.
http://obiavidnes.com/obiava/135336/tehnika-za-videonablyudenie-i-prosledyavane-ot-spy-secrets

Вентилатор за лаптоп HP ProBook 440 G1 440 445 G1
Вентилатор за лаптоп HP ProBook 440 G1 440 445 G1
http://obiavidnes.com/obiava/135335/ventilator-za-laptop-hp-probook-440-g1-440-445-g1

Интериорни врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/135334/interiorni-vrati-ot-porta-nova

Интериорни и входни блиндирани врати
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в
качеството и разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!
http://obiavidnes.com/obiava/135333/interiorni-i-vhodni-blindirani-vrati

Климатици от Драмакс - Японски климатици - нови и втора употреба
Драмакс ЕООД е създадена през 2000 г. и е специализирана във внос, продажба, монтаж и сервиз на японски
хиперинверторни климатици.
Климатиците, които внасяме, както нови, така и втора употреба, са произведени от водещи фирми: MITUBISHI,
DAIKIN, NATIONAL/ PANASONIC, TOSHIBA, SANYO, FUJITSU, SHARP. Високото качество на всички предлагани
климатици позволява на климатика да работи дълго време, с минималми разходи за поддръжка. Японските климатици са
с високи COP-ве и са най-ефективни и икономични, когато не се изключват през отоплителния сезон. Характерно за тях
е, че имат три показателя:
- Мощност на охлаждане.
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- Мощност на отопление при плюсови външни температури.
- Мощност на отопление при минусови външни температури.
при минусовите температури отделяната мощност се увеличава запазвайки COP-па
Фирмата разполага със сервизна база с над 600 м2 РЗП и екип от специалисти, осигуряващ гаранционен и
извънгаранционен сервиз на всички видове климатици, които предлагаме. Фирма Драмакс ЕООД разполага със собствени
магазини за климатици в София и представители в градовете: Ботевград, Пазарджик, Враца и Луковит.
http://obiavidnes.com/obiava/135332/klimatici-ot-dramaks---yaponski-klimatici---novi-i-vtora-upotreba

Вентилатор за лаптоп ASUS G752VL(For CPU fan)
Вентилатор за лаптоп ASUS G752VL(For CPU fan)
http://obiavidnes.com/obiava/135331/ventilator-za-laptop-asus-g752vlfor-cpu-fan

Висококачествен калиев цианид за продажба (99,8% чисто KCN .
Ние произвеждаме и разпространяваме калиев цианид, който е безцветно кристално съединение. Нашият калиев цианид е
известен от бижута дилъри за екстремни и изключителни висококачествени химически позлатяване и бластиране
свойства. Нашите златодобив, органичен синтез и галванични клиенти никога не са гледали никъде, откакто те са
тествали нашия калиев цианид. Калиевият цианид се предлага в прахообразна или цилиндрична таблетка всяка таблетка
с тегло 100 грама. Това е неорганично съединение с формула KCN. Това безцветно кристално съединение, подобно по вид
на захарта, е силно разтворимо във вода. Повечето KCN се използват за добив на злато, органичен синтез, извършване на
самоубийство и галванопластика. Ние можем да ви предложим клас на много добра цена KCN 99,98%. Свържете се с нас
за повече подробности Можем също да приемем много малък количествен ред за лабораторна употреба, като
100-1000Grams. Добре дошли вашата поръчка. Контакт (lannischems15@gmail.com)
http://obiavidnes.com/obiava/135330/visokokachestven-kaliev-cianid-za-prodajba-998-chisto-kcn-

Мебели Венус
Мебели Венус са от много дълго време на пазара, предлага ме ви да разгледате нашият онлайн магазин - www.venus.bg Ние се стремим да бъдем все по полезни за нашите клиенти
и да предлагаме само уникалното качество на достъпно ниски цени и да доставяме всяка поръчка изключително бързо до
всяка точка на България.Разполагаме с над 2000 артикула
складова наличност - мека мебел, кухненско обзавеждане, секции, легла, обзавеждане за спалня и други.
http://obiavidnes.com/obiava/135329/mebeli-venus

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/135328/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
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университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/135327/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за кандидат-студенти на Родина
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/135326/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/135325/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/135324/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Вентилатор за лаптоп ASUS G752VL(For VGA fan)
Вентилатор за лаптоп ASUS G752VL(For VGA fan)
http://obiavidnes.com/obiava/135323/ventilator-za-laptop-asus-g752vlfor-vga-fan

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/135322/detektivska-agenciya-star-0885350440

Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Орех Рибейра
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е чинчила с дебелина 4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
http://obiavidnes.com/obiava/135321/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-oreh-ribeyra

Вентилатор за лаптоп ASUS GL552JX ZX50J
Вентилатор за лаптоп ASUS GL552JX ZX50J
http://obiavidnes.com/obiava/135320/ventilator-za-laptop-asus-gl552jx-zx50j

Ита България ЕООД
Предлага висококачесвени уреди за опушване на месо. Лесно и удобно можете да постигнете опушен вкус на всякакъв тип
месо - дори и в домашни условия.
http://obiavidnes.com/obiava/135319/ita-bylgariya-eood

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135318/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично –понеделник и сряда от 18.30 до 20.30
часа. Начало : 18.09.17 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135317/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v1

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 16.09.2017
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/135316/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. 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 70 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 19.09.2017
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/135315/kurs-po-frenski-ezik----vtoro-nivo

ПАЛАВА РУСКИНЯ ТЪРСИ РАЗКРЕПОСТЕН МЪЖ
ПАЛАВА РУСКИНЯ ТЪРСИ РАЗКРЕПОСТЕН МЪЖ ЗА ПАЛАВИ ДНИ И НОЩИ ИМАМ ТЕРЕН АКО ИМАШ ВРЕМЕ
МОЖЕ И ДА ПРЕСКОЧИМ ДО ВИЛАТА МИ НА МОРЕТО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ АЛИНА-029 ДА ТИ
ДАМ ВАЙБЕР ИЛИ АДРЕС
http://obiavidnes.com/obiava/135314/palava-ruskinya-tyrsi-razkreposten-myj

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 11.09.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135313/kurs-po-portugalski-ezik----a1

тип памела андерсан търси мъж да я спаси от скуката
27г спасителка на плажа тип памела андерсан търси мъж да я спаси от скуката в леглото моля само за мъже
разкрепостени имам и терен пиши ми на номер 191997 с текст пами-179 да си разменим някоя приказка по телефона
http://obiavidnes.com/obiava/135312/tip-pamela-andersan-tyrsi-myj-da-ya-spasi-ot-skukata

Курс по португалски език за ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 16.09.2017 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/135311/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-a2

Курс по португалски език ниво В2.2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В2.2. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всяка събота от 13.30 до 16.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 200
лв. Начало : 30.09.2017
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/135310/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v22

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 : 03.09.2017 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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135309/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ
МЛАДА СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ ИМАМ ТЕРЕН ОБИЧАМ ФРЕНСКАТА ЛЮБОВ СМС С
ТЕКСТ РОЗА-221 НА НОМЕР 191982 ДА СЕ УГОВОРИМ И ВИДИМ СЕГА СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/135308/jena-tyrsi-byrz-seks-prez-denya

Курс по испански език за начинаещи
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 : 09.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135307/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

леко пълничка сладурана търси мъж оценяващ женските форми
23г леко пълничка сладурана търси мъж оценяващ женските форми и харесващ турската и аналната любов имам терен
пиши ми на номер 191911 с текст кари-157 да ти дам адреса си веднага чакам те
http://obiavidnes.com/obiava/135306/leko-pylnichka-sladurana-tyrsi-myj-ocenyavasht-jenskite-formi

Вечерен курс по румънски език – ниво B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало : 12.09.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
http://obiavidnes.com/obiava/135305/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 25.09.2017 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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135304/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

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 : 13.09.2017 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/135303/kurs-po-angliyski-ezik-a11

СПЕШНО МИ ТРЯБВА МЪЖ ЗА СЕКС
СПЕШНО МИ ТРЯБВА МЪЖ ЗА СЕКС ИМА ЛИ КОИ ДА ПОМОГНЕ НА ЕДНА 30Г ЗАСЪРБЯЛО Я ЖЕНА ИМАМ ТЕРЕН
И СТУДЕНА БИРА ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ИРИНА-188 ДАВАМ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА БЕЗ СМС
http://obiavidnes.com/obiava/135302/speshno-mi-tryabva-myj-za-seks

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 12.09.2017 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/135301/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по руски език – начално ниво
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 : 19.09.2017 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135300/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

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 : 19.09.2017
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/135299/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 : 18.09.2017 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/135298/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: 16.09.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135297/syboten-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

Курс по шведски език – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в

Страница 41/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.07.2017

неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало : 17.09.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135296/kurs-po-shvedski-ezik--v1

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/121461/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

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 от 10.00 до 13.00,
всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 09.09.2017г.
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/135295/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/134542/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/134540/pod-naem-140dka-na-afalt-varna
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Давам под наем 9дка поливна нива на асфалт-Бобошево
Давам под наем обработваема нива 9.374дка-град Бобошево, област Кюстендил, до река Джерман, намира се на
асфалтовия път от град Бобошево преди детелината на магистралата . Лесен достъп. Подходяща е за зеленчуци
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135294/davam-pod-naem-9dka-polivna-niva-na-asfalt-boboshevo

Продавам нива-поливна 9дка-гр.Пазарджик
Продавам земеделска земя на 3км от град Пазарджик, нива с площ 9дка, имот номер: 55155.7.98, местността:Чанака.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1100 лв/дка
http://apollon.net/Gearth/18086-pazardjik-gearth2.jpg
http://obiavidnes.com/obiava/134471/prodavam-niva-polivna-9dka-grpazardjik

Вентилатор за лаптоп ASUS K45D K45DR K45E45DR 3pin
Вентилатор за лаптоп ASUS K45D K45DR K45E45DR 3pin
http://obiavidnes.com/obiava/135293/ventilator-za-laptop-asus-k45d-k45dr-k45e45dr-3pin

Блиндирана входна врата модел T-369, Класик
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF панела, с пълнеж за шумо и топло изолация от полистирен.
Панелът е с ламинатно покритие. Дебелината на крилото е 70мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована
шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни
шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
http://obiavidnes.com/obiava/135292/blindirana-vhodna-vrata-model-t-369-klasik

ясновидство сирма 0886082041
ясновидство гледане на живо по скайп или вайбър записване на телефон 0886082041 разваля черни магии оправя кармични
пътеки събира разделени двойки решава любовни проблеми със силна египетска магия силни арабски амулети за пари
бизнес късмет и любов сирма
http://obiavidnes.com/obiava/135291/yasnovidstvo-sirma-0886082041

Картон Mondi CO44
Картон Mondi CO44, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., червен
http://obiavidnes.com/obiava/135290/karton-mondi-co44

Access point/Аксес пойнт Netis WF-2222
Access point/Аксес пойнт Netis WF-2222, 2.4GHz(300 Mbps), 2x Lan100(1x PoE), 1x 5dBi вътрешна антена
http://obiavidnes.com/obiava/135289/access-pointakses-poynt-netis-wf-2222

Лaминатор Gbc Fusion 3100L
Лaминатор Gbc Fusion 3100L, А3, с 4 ролки, до 175 микрона
http://obiavidnes.com/obiava/135288/laminator-gbc-fusion-3100l

Хидроизолация - отстраняване на течове
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
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всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/135287/hidroizolaciya----otstranyavane-na-techove

Ремонт на покриви - Качество и гаранция
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/135286/remont-na-pokrivi---kachestvo-i-garanciya

Картон Mondi ZG34
Картон Mondi ZG34, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., жълт
http://obiavidnes.com/obiava/135285/karton-mondi-zg34

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135284/levitra

Картон Mondi AB48
Картон Mondi AB48, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., син
http://obiavidnes.com/obiava/135283/karton-mondi-ab48

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135282/kamagra-gold

sexstimulanti
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135281/sexstimulanti

Рутер Netis WF-2322
Рутер Netis WF-2322, 300Mbps, 2.4GHz(300 Mbps), Wireless N, 2x LAN 100, 1x 10dBi външна антена, IP55 водозащита, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/135280/ruter-netis-wf-2322

otslabni s lida

Страница 44/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.07.2017

Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/135279/otslabni-s-lida

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/135278/lida-shishe

Телевизор Samsung 55MU7002
Телевизор Samsung 55MU7002, 55" (139.7 cm) Ultra HD 4K LED Smart TV, DVB-T2/C/S2, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/135277/televizor-samsung-55mu7002

Ди Трейд Груп - Системи и материали в строителството
Фирма ДИ ТРЕЙД ГРУП е създадена през 1994 г. като търговска фирма с основен предмет на дейност – внос и търговия
с изолационни материали.
През годините на своето съществуване ние се превърнахме в една от водещите фирми за строителни материали и
системи на българския пазар. Вече две десетилетия предлагаме качествени продукти в областта на изолациите
(топлоизолации, термопанели, хидроизолации, звукоизолации, акустика), сухото строителство (гипсокартон, окачени
тавани, гипсови смеси), строителната химия (лепила и шпакловки), поликарбонатни плоскости и подови настилки.
Специализирахме се в изготвянето на гъвкави и конструктивни решения и оферти в крак с най-новите изисквания на
строителния бранш. Създадохме добри партньорства в страната и чужбина и се ползваме с доверието на нашите
клиенти и уважението на нашите доставчици. Коректността, професионализма и дългосрочното сътрудничество са
нашите главни приоритети.
За годините на своето съществуване фирма ДИ ТРЕЙД ГРУП доказа, че постоянството, колегиалността и
отговорността са печеливши качества за доброто развитие на една семейна фирма. Гордеем се с изградените си
собствени бази в София, Бургас, Велико Търново и Ботевград и с дистрибуторската си мрежа из цялата страна.
Щастливи сме с доверието което ни гласуваха водещи фирми у нас, в Европа и Азия.
http://obiavidnes.com/obiava/135276/di-treyd-grup---sistemi-i-materiali-v-stroitelstvoto

купувам трайни насаждения лавандула
купувам трайни насаждения лавандула
http://izcepki.com/
http://obiavidnes.com/obiava/135275/kupuvam-trayni-nasajdeniya-lavandula

Картон Mondi PI25
Картон Mondi PI25, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., розов
http://obiavidnes.com/obiava/135274/karton-mondi-pi25

Powerline адаптер Netis PL7200 Kit
Powerline адаптер Netis PL7200 Kit, 600Mbps(powerline)/100Mbps(Ethernet), 1x Lan1000, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/135273/powerline-adapter-netis-pl7200-kit

Картон Mondi LG46
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Картон Mondi LG46, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., зелен
http://obiavidnes.com/obiava/135272/karton-mondi-lg46

Картон Mondi GN27
Картон Mondi GN27, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., зелен
http://obiavidnes.com/obiava/135271/karton-mondi-gn27

Курс за Готвачи с международна диплома
Център за професионално обучение СТС Варна провежда задълбоченo и персонално обучения по професия Готвач.
Предлаганото обучение е в съответствие с Държавните образователни изисквания за професията. Учебните програми
са одобрени от Министерството на образованието и науката. Курсът по готварство включва три модула на обучение с
индувиуален подход към всеки курсист.
- Теоритично обучение
- Учебна практика
- Производствена практика
Обучението може да е в дневна или дистанционна форма.
Преподаватели: Магистър инженер- технолог по Обществено хранене и Туризъм.
След завършване на обучението, всеки курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение
по образец 3-37 на МОН.Вписана и сканирана в ЕР на НАПОО.
Място на провеждане на курса: Център за професионално обучение „СТС”
Варна ул.Македония № 72 тел: 0898418674- Димитрова, 0898418673- Димитров
http://obiavidnes.com/obiava/135270/kurs-za-gotvachi-s-mejdunarodna-diploma

Машина за подвързване Monolith OB-08
Машина за подвързване Monolith OB-08, A4, до 8 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135269/mashina-za-podvyrzvane-monolith-ob-08

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135268/otslabni-s-meizitang

Блиндирана входна врата модел 802-7. 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 50 мм или 70 мм в зависимост от модела. Крилото е покрито с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио.

Касата на вратата е метална с дебелина 90 мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.

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
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дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/135267/blindirana-vhodna-vrata-model-802-7-kriloto-na-vratata-e-izraboteno-ot-dva-list

Хидросъоръжения ЕООД-водоснабдителни и канализационни съоръжения и системи
Производство и изграждане на полипропиленови и полиетиленови тръби и шахти, PVC тръби, канализация
http://obiavidnes.com/obiava/135266/hidrosyoryjeniya-eood-vodosnabditelni-i-kanalizacionni-syoryjeniya-i-sistemi

Академия за естетична медицина, антиейджинг и клетъчни терапии „Мона Лиза“
Най-голямата в България луксозна клиника за естетични и антиейджинг процедури в София.Академия „Мона Лиза“
предлага процедури без аналог на Балканите. Естетична дерматология, естетична хирургия, антиейджинг.
http://www.monaliza.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/135265/akademiya-za-estetichna-medicina-antieydjing-i-kletychni-terapii-mona-liza

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция и
да повтори няколко пъти . Kamagra дъвчещи са продукт с който ще задържите своята ерекция и няма да се изпразвате
бързо , а ще правите уникален секс продължително време. Kamagra дъвчещи е с голямо предимство пред другите
Камагра, защото е със страхотен вкус и се усвоява много по бързо от Камагра на хапчета.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135264/kamagra-dyvchashta

Картон Mondi SY40
Картон Mondi SY40, Цветен, А4, 160g/m2, 250л., жълт
http://obiavidnes.com/obiava/135263/karton-mondi-sy40

Картон Mondi Color Copy
Картон Mondi Color Copy, А4, 160g/m2, 250л., бял
http://obiavidnes.com/obiava/135262/karton-mondi-color-copy

Интериорна стъклена врата Gravur G13-7
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери. Закалените стъкла увеличават механичната якост и
неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което намалява риска от
наранявания. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/135261/interiorna-styklena-vrata-gravur-g13-7

Стъклена врата Print G 13Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. 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, златен дъб, венге, орех и бял
При серия Print, всички модели могат да бъдат предложени с едностранен или двустранен принт.
http://obiavidnes.com/obiava/135260/styklena-vrata-print-g-13-

Стъклена врата Print G 13-1
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност. Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя
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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, златен дъб, венге, орех и бял
При серия Print, всички модели могат да бъдат предложени с едностранен или двустранен принт.
http://obiavidnes.com/obiava/135259/styklena-vrata-print-g-13-1

Колело Razor Колело RipRider 360
Колело Razor Колело RipRider 360, синьо, въртящи се на 360° задни колела, до 72кг, 5+
http://obiavidnes.com/obiava/135258/kolelo-razor-kolelo-riprider-360

Курс за Администратори на круизни кораби
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за администраторирецепционисти на хотели и хотелски комплекси. Теория и практика в реални условия. Технология и иновации. Дневна и
дистанционна форма на обучение. Всеки курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално
обучение по образец на МОН.
Лиценз 200712420 от НАПОО. Дипломите са валидни във всички страни.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности
(Национална класификация на професиите и длъжностите)
4222-3001 Администратор, хотел
4222-2006 Служител, рецепция в хотел
4222-2007 Рецепционист
4222-3009 Информатор, пътническо обслужване
4221-2004 Служител, резервации
За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/135257/kurs-za-administratori-na-kruizni-korabi

Курс за камериери на круизни кораби
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс за стюардеси и
стюарди/ камериери/ на яхти и пасажерски кораби. Теория и практика. В учебната програма е заложено обучение по
• камериерско обслужване,
• хотелско домакинство.
Всеки курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА
РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/135256/kurs-za-kamerieri-na-kruizni-korabi

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
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така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135255/masajna-kushetka--dvusekcionna

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
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Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/135254/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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/135253/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
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есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135252/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135251/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Смарт каишка Polar H10 Heart Rate Sensor
Смарт каишка Polar H10 Heart Rate Sensor, за поставяне на гръдния кош, до 30м водоустойчивост, Bluetooth 4.0,
съвместима с iOS/Android 4.3 и нагоре
http://obiavidnes.com/obiava/135250/smart-kaishka-polar-h10-heart-rate-sensor

Смарт часовник Polar V800 в комплект със смарт каишка H10 Heart Rate
Смарт часовник Polar V800 в комплект със смарт каишка H10 Heart Rate, 128x128 pix. дисплей, Bluetooth, GPS, 8MB
вградена памет, до 13 часа време за работа, до 30м водоустойчивост, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/135249/smart-chasovnik-polar-v800-v-komplekt-sys-smart-kaishka-h10-heart-rate

Polar M460
Polar M460, навигация за велосипеди, 34,65x34,65мм дисплей, GPS, 64MB вградена памет, до 16 часа време за работа,
microSD слот, microUSB, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/135248/polar-m460
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Ваучер за Dextrophobia Rooms
Ваучер за Dextrophobia Rooms, за 5-ма играчи, игра на живо тип избягай от стаята (escape room)
http://obiavidnes.com/obiava/135247/vaucher-za-dextrophobia-rooms

Пач кабел INTELLINET
Пач кабел INTELLINET, S/FTP Cat 6, 3m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/135246/pach-kabel-intellinet

Пач кабел INTELLINET
Пач кабел INTELLINET, S/FTP Cat 6, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135245/pach-kabel-intellinet

Пач кабел INTELLINET
Пач кабел INTELLINET, S/FTP Cat 6a, 2m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135244/pach-kabel-intellinet

Мишка ZornWee Super Hero Z091
Мишка ZornWee Super Hero Z091, геймърска, оптична (2000dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/135243/mishka-zornwee-super-hero-z091

Вентилатор 200mm
Вентилатор 200mm, Noctua 200x200x30mm, 4-pin, 800 rpm, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135242/ventilator-200mm

- 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
тел; 0892921983. директно с майстора
http://obiavidnes.com/obiava/135241/--hie-sme--maistori-za-remont-na-pokrivi-0892921983

Мишка ZornWee Revival GM-02
Мишка ZornWee Revival GM-02, геймърска, оптична (1000dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/135240/mishka-zornwee-revival-gm-02

Lenovo Vibe P1 (сребрист)
Lenovo Vibe P1 (сребрист), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS дисплей, осемядрен Qualcomm MSM8939 Snapdragon
615(4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53), 2GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5 Mpix camera,
Android 5.1, 189g
http://obiavidnes.com/obiava/135239/lenovo-vibe-p1-srebrist
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Хартия A One
Хартия A One, A4, 80 g/m2, 500 листа, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135238/hartiya-a-one

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135237/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Мишка ZornWee Legend Of Heroes Z037
Мишка ZornWee Legend Of Heroes Z037, геймърска, оптична (1000dpi), USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135236/mishka-zornwee-legend-of-heroes-z037

Детективи Инкогнито-Гарантираме Вашата анонимност!
Детективи Инкогнито-Гарантираме Вашата анонимност!
Имате съмнения или проблеми
позвънете на 0876 85 22 25
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно. Инкогнито разполага с професионални детективи, притежаващи богат опит в разследване на изневери,
фирмени разследвания, наблюдение при проблеми с партньора, разследване за промишлен шпионаж, намиране на сведения
за хора, наблюдения на лица, издирване на изчезнали и длъжници, намиране на лични данни за хора при поръчка.
Детективска агенция с качествено техническо оборудване за следене, подслушване и заснемане, набавяне и
документиране на факти и обстоятелства и доказване вина или невинност за съответния случай.
С цел бързото и ефикасно разрешаване на проблемите на своите клиенти, Частното детективско бюро разполага с голям
брой разнообразна по вид и специфика техническа апаратура.
Частните детективи работят на територията на цялата страна - разследване в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Благоевград и т.н., както и в страните от Европейския съюз!
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/135235/detektivi-inkognito-garantirame-vashata-anonimnost

Мишка ZornWee Glory of King Z32

Страница 53/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.07.2017

Мишка ZornWee Glory of King Z32, геймърска, оптична (2000dpi), USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135234/mishka-zornwee-glory-of-king-z32

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът), преди полов акт.
Уникалните им съставки са напълно натурални и добре познати.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135233/kamagra-gel

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Noctua 120x120x15mm, 3-pin, 1850 rpm, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135232/ventilator-120mm

Курсове по специалност ПОКРИВИ
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ПОКРИВИ.
Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка
- часове по теория и практика
- при групово обучение: 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв с 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит,
полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135231/kursove-po-specialnost-pokrivi

Професионални курсове за ШЛОСЕРИ
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ШЛОСЕР.
Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка
- часове по теория и практика
- при групово обучение: 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв с 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит,
полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135230/profesionalni-kursove-za-shloseri

Курсове по специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И
НАСТИЛКИ.
Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
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- индивидуално обучение: по уговорка
- часове по теория и практика
- при групово обучение: 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв с 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит,
полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135229/kursove-po-specialnost-vynshni-oblicovki-i-nastilki

Курсове по УНГАРСКИ език
Унгарският език е официален език в Унгария и един от официалните езици в Европейския съюз. Освен това унгарският е
един от официалните езици във Войводина, както и в три общини в Словения (Дубровник, Ходош и Лендава). По брой на
говорещите унгарски като майчин език той се нарежда на 62-ро място сред езиците в света. В Европа е 14-тият по
разпространение език.
Център Давитоз провежда курсове по унгарски език.
-индивидуално обучение. Посещенията се определят по уговорка между Вас и преподавателя. Нямате фиксирани дни и
часове на занятията.
- цена на курса - 360 лв.
Център Давитоз е лицензиран международно. Всеки един курс завършва с изпит и сертификат съобразно Международна
Езикова Рамка.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135228/kursove-po-ungarski-ezik

Курсове по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И
НАСТИЛКИ.
Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка
- при групово обучение: 440 лв с 2 вноски по 220 лв, 390 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 490 лв с 2 вноски по 245 лв, 440 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит,
полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135227/kursove-po-specialnost-vytreshni-oblicovki-i-nastilki

Професионални курсове за ШИВАЧИ
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ”Шивач/Шивачка”.
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Всеки, който има 6 или повече месеца трудов стаж по професията, може да се яви само на изпит, без да е посещавал
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курс, и да получи лицензиран международно валиден сертификат
- Цена 540 лв/ група при плащане с една вноска, 590 лв/ група с две вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135226/profesionalni-kursove-za-shivachi

Хартия Double A Color Print
Хартия Double A Color Print, A4, 90 g/m2, 40 листа, син
http://obiavidnes.com/obiava/135225/hartiya-double-a-color-print

Карабулев - Производство на врати
Фирма“Карабулев“ е утвърден производител на дървена дограма и интериорни врати вече 20 години. Клиентите могат
да разгледат богатата колекция и да изберат за своя дом интериорни и външни врати: фурнировани, ламинирани и
масивни, дървена дограма със стъклопакет, изработена от иглолистна или екзотична дървесина. Предлага и прекрасни
дизайнерски решения за остъкления и профилиране. Фирмата изработва вратите по индивидуален размер на клиента,
доставя и монтира продукцията директно в региона на Централна Северна България.
http://obiavidnes.com/obiava/135224/karabulev---proizvodstvo-na-vrati

Фото Хартия Brother Premium
Фото Хартия Brother Premium, A3, гланцирана, 260 g/m2, 20л.
http://obiavidnes.com/obiava/135223/foto-hartiya-brother-premium

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/135222/destilatori-za-voda

Онлайн магазин Владекс предлага Камини Prity
Онлайн магазинът „Владекс” ООД Плевен е с предмет на дейност търговия на едро и дребно. Предлага висококачествени
модели камини на доказалия се производител Prity. Моделите са изработени от корпусна ламарина, оборудвани са с
чугунена скара, вратички за зареждане, тухлена облицовка, пепелник и клапа за регулиране на тягата.
http://obiavidnes.com/obiava/135221/onlayn-magazin-vladeks-predlaga-kamini-prity

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/135220/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Реклама за Митнически посредник
Станете Митнически посредник!
Ние от Мартилен ФМ предлагаме обучение за тази професия за по малко от 600лв.
http://obiavidnes.com/obiava/135219/reklama-za-mitnicheski-posrednik

Фото Хартия Brother Mat
Фото Хартия Brother Mat, A4, 145 g/m, 25л.
http://obiavidnes.com/obiava/135218/foto-hartiya-brother-mat

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/135217/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/135216/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/135215/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/135214/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha
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kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135213/kamagra-gel

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/135212/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.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/135211/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Тетрадка
Тетрадка, формат А5, весникарска хартия, редове, със спирала, 80 листа
http://obiavidnes.com/obiava/135210/tetradka

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. Еференциалната камагра в момента е сред най-популярните и
известни секс продукт на супер цена. Слагащ една таблетка в чаша вода, камагра еференциални се разтваря веднага,
изпиваш я и след 10-15 минути си готов за действие. Ще правиш секс цяла вечер. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135209/kamagra-raztvorimi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135208/30-50-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/135207/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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/135206/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/135205/lida-shishe

Архивка кутия за документи
Архивка кутия за документи, 350х250х100 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135204/arhivka-kutiya-za-dokumenti
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АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135203/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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/135202/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135201/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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135200/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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/135199/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135198/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135197/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135196/turski--ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135195/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135194/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135193/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135192/angliyski-ezik--individualno-obuchenie
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НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135191/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135190/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135189/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135188/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
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Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135187/masajna-kushetka-magicpro

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
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www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/135186/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

отслабни с лида
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/135185/otslabni-s-lida

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/135184/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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/135183/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135182/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/135181/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Архивка кутия за документи
Архивка кутия за документи, 350х250х150 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135180/arhivka-kutiya-za-dokumenti
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отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135179/otslabni-s-meizitang

Дамски ризи онлайн от Your Fashion Way
Your Fashion Way ви предлага да закупите онлайн дамски ризи, поли, рокли, дамски тениски и много други артикули.
Пазаруването е лесно и удобно през онлайн магазина.
http://obiavidnes.com/obiava/135178/damski-rizi-onlayn-ot-your-fashion-way

кралска черна мравка
Black Ant King съдържа билкови съставки, които укрепват половата система, стимулират либидото, уголемяват,
удебеляват и удължават пениса. Използват се при импотентност, слабо либидо, сперматорея, болки в кръста и
коленете, слабост в крайниците, апатия, недостиг на енергия и кръв. Кралска Черна Мравка удължава времето на
половият акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135177/kralska-cherna-mravka

Смарт часовник Garmin Swim
Смарт часовник Garmin Swim, предназначен за плуване, 1.1" (2.8 cm) дисплей, компас, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135176/smart-chasovnik-garmin-swim

Смарт гривна Garmin v
Смарт гривна Garmin v
http://obiavidnes.com/obiava/135175/smart-grivna-garmin-vvosmart-hr

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/135174/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/135173/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina
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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/135172/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/135171/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/135170/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/135169/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/135168/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/135167/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Изработка и монтаж на ветроупорни завеси, тенти, сенници и покривала за камиони
Барон Тенти е дъщерна фирма на Барон ООД, фирмата е един от лидерите в България в изработка на батути, надуваеми
пързалки, плейграунди. 357+ Завършени проекта в България, Румъния и Гърция.Барон разширява дейността си към
производство и монтаж на тенти и ветроупорни завеси от ПВЦ-кристал.
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/135166/izrabotka-i-montaj-na-vetrouporni-zavesi-tenti-sennici-i-pokrivala-za-kamioni

Garmin Edge Touring
Garmin Edge Touring, навигация за велосипеди, 2.6"(6.60 cm) дисплей, GPS, до 17 часа време за работа, microSD слот, IPX7
водозащита, основна карта
http://obiavidnes.com/obiava/135165/garmin-edge-touring

Купува стари коли,изгнили коли,повредени коли,ударени автомобили
Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/135164/kupuva-stari-koliizgnili-kolipovredeni-koliudareni-avtomobili

Давам под наем 9дка поливна нива на асфалт-Бобошево
Давам под наем обработваема нива 9.374дка-град Бобошево, област Кюстендил, до река Джерман, намира се на
асфалтовия път от град Бобошево преди детелината на магистралата . Лесен достъп. Подходяща е за зеленчуци
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135162/davam-pod-naem-9dka-polivna-niva-na-asfalt-boboshevo

Сонда Garmin gWind Race Transducer
Сонда Garmin gWind Race Transducer, за състезателни лодки, пластмасова, външен монтаж, IPX6 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/135161/sonda-garmin-gwind-race-transducer
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viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135160/viagra

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135159/kamagra-gold

Батерия (оригинална) за лаптоп Acer Aspire One 531h 751h P531h ZG3
Батерия (оригинална) за лаптоп Acer Aspire One 531h 751h P531h ZG3, 3-cell, 11.1V, 2200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135158/bateriya-originalna-za-laptop-acer-aspire-one-531h-751h-p531h-zg3

sexstimulanti
Black Ant King съдържа билкови съставки, които укрепват половата система, стимулират либидото, уголемяват,
удебеляват и удължават пениса. Използват се при импотентност, слабо либидо, сперматорея, болки в кръста и
коленете, слабост в крайниците, апатия, недостиг на енергия и кръв.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135157/sexstimulanti

Блиндирана входна врата модел Т110, цвят Спарта
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7 см, изработено от: метал, минерална вата и MDF- плоскости; регулируема каса за зид
с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три
ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на
пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са скрити в касата;
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/135156/blindirana-vhodna-vrata-model-t110-cvyat-sparta

Батерия (заместител) за лаптоп DELL XPS 14 L401x XPS 15 L501x L502x XPS 17 L701x L702x
Батерия (заместител) за лаптоп DELL XPS 14 L401x XPS 15 L501x L502x XPS 17 L701x L702x, 6-cell, 11.1V, 4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135155/bateriya-zamestitel-za-laptop-dell-xps-14-l401x-xps-15-l501x-l502x-xps-17-l701x

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
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използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/135154/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Дрехи втора употреба - Fullbox.bg
Най-високо качество маркови дрехи втора употреба. Богат асортимент от мъжки, дамски и детски дрехи. Доставка до
3 дни, до всяка точка на България.
http://obiavidnes.com/obiava/135153/drehi-vtora-upotreba---fullboxbg

Интериорна врата Gamma 205
Интериорна врата серия Gamma,крилото на което е с дебелина 4см.,безфалцово, изработено от 2 HDF панела,рамка от
масив и допълнително HDF оребряване.Касата е права регулируема с первази за от двете страни на зида. Покритието е
3D полипропиленов ламинат.
Обков: брава,дръжка тип"розетка",патрон,3 бр.ключове,3 бр.панти,метален насрещник.
http://obiavidnes.com/obiava/135152/interiorna-vrata-gamma-205

Батерия (оригинална) за лаптоп Acer Extensa 5635Z GATEWAY NV4400 Packard Bell NJ31
Батерия (оригинална) за лаптоп Acer Extensa 5635Z GATEWAY NV4400 Packard Bell NJ31, 6-cell, 11.1V, 4300 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135151/bateriya-originalna-za-laptop-acer-extensa-5635z-gateway-nv4400-packard-bell-nj

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/135150/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

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/135149/ocenka-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
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http://obiavidnes.com/obiava/135148/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвеститори 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/135147/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

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/135146/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/135145/lida-shishe

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/135144/nezavisim-chasten-investitor

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/135143/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/135142/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Повече за < Корпоративно Видео с Инвестиционна Насоченост > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/135141/specializirano-prezentacionno-korporativno-video

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
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http://obiavidnes.com/obiava/135140/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

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/135139/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

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/135138/finansirane-chrez-preki-investicii

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/135137/30-50-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/135136/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Обувки, чанти и аксесоари от Боснев
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки и чанти. Предлагаме огромно разнообразие от ежедневни обувки,
сандали, чехли, спортни обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/135135/obuvki-chanti-i-aksesoari-ot-bosnev

Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VGN-AR VGN-CR VGN-NR VGN-SZ VGP-BPS9
VGP-BPL9
Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VGN-AR VGN-CR VGN-NR VGN-SZ VGP-BPS9 VGP-BPL9, 9-cell, 11.1V, 7800
mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135134/bateriya-originalna-za-laptop-sony-vaio-vgn-ar-vgn-cr-vgn-nr-vgn-sz-vgp-bps9-vg

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135133/meizitang

viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135132/viagra

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo Ideapad Z400 Z400A Z410 Z500A Z510 Z510A P500
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo Ideapad Z400 Z400A Z410 Z500A Z510 Z510A P500, 4-cell, 14.4V, 2200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135131/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo-ideapad-z400-z400a-z410-z500a-z510-z510a-p

Батерия (заместител) за лаптоп APPLE MacBook Pro 13.3" Pro 15" Pro 17"
Батерия (заместител) за лаптоп APPLE MacBook Pro 13.3" Pro 15" Pro 17", 10.95V, 5800 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135130/bateriya-zamestitel-za-laptop-apple-macbook-pro-133-pro-15-pro-17

Батерия (заместител) за лаптоп HP ProBook 4730s 4740s
Батерия (заместител) за лаптоп HP ProBook 4730s 4740s, 8-cell, 14.4V, 4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135129/bateriya-zamestitel-za-laptop-hp-probook-4730s-4740s

Батерия (заместител) за лаптоп HP PAVILION DV4-5000 DV6-7000 DV7-7000 ENVY M6-1100
Батерия (заместител) за лаптоп HP PAVILION DV4-5000 DV6-7000 DV7-7000 ENVY M6-1100, 9-cell, 10.8V, 6600 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135128/bateriya-zamestitel-za-laptop-hp-pavilion-dv4-5000-dv6-7000-dv7-7000-envy-m6-11

Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu LifeBook BH531 LH531 SH531
Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu LifeBook BH531 LH531 SH531, 6-cell, 10.8V, 4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135127/bateriya-zamestitel-za-laptop-fujitsu-lifebook-bh531-lh531-sh531

Батерия (заместител) за лаптоп MSI A6400 CR640 CX640 GIGABYTE Q2532N MEDION Akoya
E6227
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Батерия (заместител) за лаптоп MSI A6400 CR640 CX640 GIGABYTE Q2532N MEDION Akoya E6227, 6-cell, 10.8V, 4400
mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135126/bateriya-zamestitel-za-laptop-msi-a6400-cr640-cx640-gigabyte-q2532n-medion-akoy

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo ThinkPad Yoga 2 13
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo ThinkPad Yoga 2 13, 4-cell, 11.1V, 4500 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135125/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-thinkpad-yoga-2-13

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/135124/30-50-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/135123/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/135122/3dkoev-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
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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/135121/3dkoev-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/135120/3dkoev-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/135119/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Усилватели против насекоми
Имаме всичко, за да се направи с помощта на прозорци, препарат против насекоми и усилватели; Слънцезащитен крем
или первази и много други., Без значение какво ви трябва,вземете го тук!
http://obiavidnes.com/obiava/135118/usilvateli-protiv-nasekomi

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.
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Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
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/135117/masajna-kushetka-magicpro

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

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135116/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135115/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135114/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/135113/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Надеждни и бързо финансиране
Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
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заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135112/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135111/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135110/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
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Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135109/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135108/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135107/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
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Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135106/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135105/nadejdni-i-byrzo-finansirane
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