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Производител на спортни екипи и футболни екипи.
Производител на спортни екипи и футболни екипи.
http://obiavidnes.com/obiava/136195/proizvoditel-na-sportni-ekipi-i-futbolni-ekipi

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/136194/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/136193/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно.
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!
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!
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.
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.
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/136192/detektivska-agenciya-inkognito-visok-profesionalen-standart

Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
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Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно.
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!
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!
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.
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.
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/136191/detektivska-agenciya-inkognito-visok-profesionalen-standart

Машинка за подстригване Remington HC 5810
Машинка за подстригване Remington HC 5810, до 40 минути работа, самонаточващи се остриета, поставка за
зареждане, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136190/mashinka-za-podstrigvane-remington-hc-5810

Сешоар Remington AC5999 E51 Air AC
Сешоар Remington AC5999 E51 Air AC, 2300 W, дифузер, студена струя, йонизираща система, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136189/seshoar-remington-ac5999-e51-air-ac

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/136188/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Преса за коса Remington S5525 E51
Преса за коса Remington S5525 E51, керамично покритие, загряване за 15 секунди, aвтоматично самоизключване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136187/presa-za-kosa-remington-s5525-e51

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо България
привет
Вы ищете законный кредит? Устали искать кредиты и ипотеки? Вы были отклонены вашим банком? Вам нужен кредит,
чтобы очистить долги или счета? Тогда ваша финансовая травма закончилась, мы
Предложение кредита € 5 000,00. До 10 000, € 0,00, с интересом в размере 3%. Мы сертифицированы и заслуживающее
доверие. мы
Помощь при финансовой помощи. Если вы заинтересованы в не приходят к нам по электронной почте:
Siranedemariame@Gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/136186/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-bylgariya

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо България
привет
Вы ищете законный кредит? Устали искать кредиты и ипотеки? Вы были отклонены вашим банком? Вам нужен кредит,
чтобы очистить долги или счета? Тогда ваша финансовая травма закончилась, мы
Предложение кредита € 5 000,00. До 10 000, € 0,00, с интересом в размере 3%. Мы сертифицированы и заслуживающее
доверие. мы
Помощь при финансовой помощи. Если вы заинтересованы в не приходят к нам по электронной почте:
Siranedemariame@Gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136185/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-bylgariya

Маша за коса Remington CI 96 S1 E51
Маша за коса Remington CI 96 S1 E51, керамично покритие, aвтоматично изключване, цифров дисплей, 3 метра удължен
кабел, червена
http://obiavidnes.com/obiava/136184/masha-za-kosa-remington-ci-96-s1-e51

Маша за коса Remington CI 95 E51 Pearl
Маша за коса Remington CI 95 E51 Pearl, керамично покритие, цифров дисплей, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136183/masha-za-kosa-remington-ci-95-e51-pearl

Преса за коса Remington S5505 E51 Pro Ceramic Ultra
Преса за коса Remington S5505 E51 Pro Ceramic Ultra, бързо загряване, заключване на температурата, LCD дисплей, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136182/presa-za-kosa-remington-s5505-e51-pro-ceramic-ultra

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/136181/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Тример Remington MB4560 E51
Тример Remington MB4560 E51, сензорно управление, дисплей, 90 минути време за работа, самонаточващи се остриета,
сива
http://obiavidnes.com/obiava/136180/trimer-remington-mb4560-e51

Преса за коса Remington S 5500
Преса за коса Remington S 5500, керамично покритие, LCD дисплей, aвтоматично самоизключване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136179/presa-za-kosa-remington-s-5500

Парцел в София, бул. "Цариградско шосе"
Продава се парцел в регулация с площ от 2362 кв.м, бул. Цариградско шосе, квартал 1, 2-ра линия, след сградата на Бенч
Марк. Смесена многофункционална зона (смф), Кинт - 3, 5; Плътност - 60 %. Проект за виза за 6 етажна сграда, който
може да бъде преработен в проект за сграда с по-висока етажност. Тупик от страната на Цариградско шосе. Имотът е
с потенциал, предвид направените геоложки проучвания определящи го като подходящ за високо строителство и предвид
това, че зона ”7-ми-11-ти километър” е една от трите зони в София определени за високо строителство.
Без комисионна от купувача.
http://obiavidnes.com/obiava/136178/parcel-v-sofiya-bul-carigradsko-shose
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Настолен Acer Aspire TC-780 (30L)(DT.B8DEX.048)
Настолен Acer Aspire TC-780 (30L)(DT.B8DEX.048), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400 3.0/3.50 GHz, NVIDIA
GeForce GT 1030 2GB, 8GB DDR4, 1TB HDD, 3x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/136177/nastolen-acer-aspire-tc-780-30ldtb8dex048

meizitang
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/136176/meizitang

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/136175/kamagra-gold

16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz
16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz, Team Group Elite Delta TF4D416G2400HC15BDC01, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/136174/16gb-2x8gb-ddr4-2400mhz

сексстимуланти
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/136173/seksstimulanti

Пълно ревю на Bet365 от Bgbets
Bwin е доказан букмейкър, с много богата история и утвърдени позиции на пазара за онлайн залози, така че всеки, който
желае да се възползва от предложенията на букмейкъра, може да го направи още сега.
Bet365 е абсолютен лидер в оналйн залагането и спортните залози в България. Пълна и подробна иформация за
букмейкъра bet365 може да намерите в сайта на Bgbets
http://obiavidnes.com/obiava/136172/pylno-revyu-na-bet365-ot-bgbets

Пълно ревю на Bet365 от Bgbets
Bwin е доказан букмейкър, с много богата история и утвърдени позиции на пазара за онлайн залози, така че всеки, който
желае да се възползва от предложенията на букмейкъра, може да го направи още сега.
Bet365 е абсолютен лидер в оналйн залагането и спортните залози в България. Пълна и подробна иформация за
букмейкъра bet365 може да намерите в сайта на Bgbets
http://obiavidnes.com/obiava/136171/pylno-revyu-na-bet365-ot-bgbets

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/136170/meizitang

Таблет Lenovo TAB 4 8 (ZA2D0015BG)
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Таблет Lenovo TAB 4 8 (ZA2D0015BG), 8"(20.32 cm) WXGA IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon MSM8917 1.4
GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 7.0, 4G, GPS, Dual SIM, 310 g
http://obiavidnes.com/obiava/136169/tablet-lenovo-tab-4-8-za2d0015bg

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. Ефектът от съставките остава в тялото около 180 часа, без да създава състояние на зависимост от
продукта.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136168/cherna-mravka

ИНТЕРИОРНА ВРАТАМОДЕЛ 070
"Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
масивна иглолистна дървесина,
допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е машинно-поставено топлопренесено PVC фолио.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 66-68/201;
76-78/201 ; 86-88/201.
"
http://obiavidnes.com/obiava/136167/interiorna-vratamodel-070

16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz
16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz, Team Group Elite Delta TF3D416G2400HC15BDC01, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/136166/16gb-2x8gb-ddr4-2400mhz

Немски интериорни врати Градде.
Немските интериорни врати Gradde се отличават с високото си качество. Произвеждат се по специална технология с
най-съвременно оборудване. Gradde е компания, която е сред най-добрите производители на интериорни врати в
Германия. Качеството на продуктите е безспорно, а съотношението между цена и качество е най-доброто, което
може да се намери на пазара. Вратите Gradde са ориентирани към потребителите, които търсят най-доброто и
оптимално решение за своя дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/136165/nemski-interiorni-vrati-gradde

4GB DDR4 2400MHz
4GB DDR4 2400MHz,Team Group Elite TED44G2400C1601, 1.2 V
http://obiavidnes.com/obiava/136164/4gb-ddr4-2400mhz

Блиндирана входна врата модел Т-598 Бяла
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с лаково
покритие.
Размерите на вратата с касата са 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела, всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
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заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“
лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и
трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/136163/blindirana-vhodna-vrata-model-t-598-byala

BG Banks - Каталог на банките в България
Банки! Информация за всички лицензирани банки в България. Новини от света на финансовите пазари и бизнеса! Оферти
и промоции на банките! Каталогът има информационна цел. Нашата амбиция е да предоставим на читателите
надеждна и адекватна информация за актуалните предложения, промоции и оферти, които предлагат лицензираните
банки в България.
http://obiavidnes.com/obiava/136162/bg-banks---katalog-na-bankite-v-bylgariya

otslabni s 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
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/136161/otslabni-s-lida

Таблет Lenovo TAB 4 10 (ZA2K0022BG)
Таблет Lenovo TAB 4 10 (ZA2K0022BG), 10.1" (25.65 cm) WXGA IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon MSM8917
1.4 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 7.0, 4G, GPS, Dual SIM, 310 g
http://obiavidnes.com/obiava/136160/tablet-lenovo-tab-4-10-za2k0022bg

ЛОВЕШКА обл. – Купува
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ! общ.ЛОВЕЧ, ЛЕТНИЦА, УГЪРЧИН,
ЛУКОВИТ, ЯБЛАНИЦА - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
ЛОВЕШКА обл. – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ! общ.ЛОВЕЧ, ЛЕТНИЦА, УГЪРЧИН, ЛУКОВИТ, ЯБЛАНИЦА НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
ЦЕНАТА определяме в зависимост от землището, големината на имота категорията, начина на ползванеи др.!
Изготвяме нужните документи -скици, данъчни оценки и др .
Сделката се осъществява пред Нотариус! Плащаме веднага !
За контакти:
0887512663-Петрова,
http://obiavidnes.com/obiava/136159/loveshka-obl--kupuva---zemedelski-zemi--obshtlovech-letnica-ugyrchin-lukovit-

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ниви, пасища, ливади, др./ и ЧАСТИ от
съсобственици в общ.ЛОВЕЧ, ЛЕТНИЦА, УГЪРЧИН, ЛУКОВИТ, ЯБЛАНИЦА
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ниви, пасища, ливади, др./ и ЧАСТИ от съсобственици в общ.ЛОВЕЧ,
ЛЕТНИЦА, УГЪРЧИН, ЛУКОВИТ, ЯБЛАНИЦА
С НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта!
КРАЕН КУПУВАЧ !!!
Цената се определя от големината на имота, начина на ползване, категорията и местонахождението му.
Плащане на договорената сума ВЕДНАГА пред Нотариус/Банка !
Изготвяме необходимите документи !
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
За контакт: 0887 512 663 - Пeтрова
http://obiavidnes.com/obiava/136158/loveshka-oblast--kupuva-zemedelski-zemi-nivi-pasishta-livadi-dr-i-chasti-ot-s

ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
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ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Плевен, общ.Червен Бряг, общ.Долни Дъбник, общ.Кнежа,
общ.Долна Митрополия, общ.Левски, общ.Белене, общ.Никопол, общ.Пордим, общ.Гулянци, общ.Искър.
ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Цената се сформира в зависимост от землището, големината на имота, начина на ползване и др.!
Изготвяме документи !
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС!
Плащане веднага !
За контакти : 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/136157/plevenska-oblast--kupuva-zemedelski--zemi

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/136156/lida-shishe

области ВРАЦА и МОНТАНА - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ !!!
области ВРАЦА и МОНТАНА - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ !!! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
-обл.ВРАЦА–общини Роман,Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Козлодуй, Враца, Хайредин
-обл.МОНТАНА - общ. Лом, Якимово, Медковец, Вълчедръм, Брусарци, Бойчиновци
За контакти : 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/136155/oblasti-vraca-i--montana---kupuva-zemedelski--zemi-

4GB USB Flash Drive Team Group C171
4GB USB Flash Drive Team Group C171, USB 2.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136154/4gb-usb-flash-drive-team-group-c171

4GB USB Flash Drive Team Group C171
4GB USB Flash Drive Team Group C171, USB 2.0, синя
http://obiavidnes.com/obiava/136153/4gb-usb-flash-drive-team-group-c171

Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 Ti
Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 Ti, 11GB, EVGA SC2 HYBRID GAMING, PCI-E 3.0, GDDR5X, 352bit, DisplayPort,
HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136152/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080-ti

Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP OfficeJet Pro 7720 Wide
Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP OfficeJet Pro 7720 Wide, цветен, принтер/копир/скенер/факс, 1200
x 1200, 34 стр/мин, LAN, WI-FI, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/136151/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-hp-officejet-pro-7720-wide

4GB USB Flash Drive Team Group Е902
4GB USB Flash Drive Team Group Е902, USB 2.0, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/136150/4gb-usb-flash-drive-team-group-e902

Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 Ti
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Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 Ti, 11GB, ASUS ROG POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING, PCI-E 3.0, GDDR5X,
352bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136149/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080-ti

SSD 240 GB SILICON POWER Slim S57
SSD 240 GB SILICON POWER Slim S57, SATA 3/6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене до 535MB/s, скорост на запис
410MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/136148/ssd-240-gb-silicon-power-slim-s57

Готварска печка Gorenje EC6565XPA
Готварска печка Gorenje EC6565XPA, клас A+, 4 стъклокерамични нагревателни зони, 67 л. обем, eко функция, водно
почистване, FastPreheat функция, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/136147/gotvarska-pechka-gorenje-ec6565xpa

Изгради бизнес
Изградете своя бизнес !
С включването си към МЛМ компания Вие вече разполагате с лично свой и независим от никого бизнес. Вие решавате
къде, кога, как и, най-вече, колко ще работите, за да се чувствате удовлетворени.
Вие започвате собствения си бизнес с далеч по-малко разходи, отколкото, ако се захванете с обикновена търговия.
Рискът, който поемате при започването му е в пъти по-малък, което Ви дава и пълна свобода да експериментирате и да
се развивате.
Свободата, която получавате чрез подобна възможност, Ви позволява да работите в удобно за Вас време и място и с
хора, които имат същите интереси като Вас.
Самата МЛМ компания върши огромна част от вашите задължения. Фактът, че компанията е лично заинтересувана от
Вашия успех не е за подценяване.
Затова, ако искате да изпробвате перспективната за бизнес , може да се свържете с мен.
Попълнете формата за регистрация или се обадете на посочения телефон !
Регистрирай се : http://www.fm4you.co.uk/lp/rumi/
http://obiavidnes.com/obiava/136146/izgradi-biznes

All in One компютър Apple iMac (MNEA2ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNEA2ZE/A), 27" (68.58) Retina 5K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7600
3.5GHz/4.1GHz, AMD Radeon Pro 575 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура(BG) и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136145/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mnea2zea

Електрическа кана Gorenje K15KARIM
Електрическа кана Gorenje K15KARIM, вместимост 1.5 литра, 1850 W, система за сигурност
http://obiavidnes.com/obiava/136144/elektricheska-kana-gorenje-k15karim

Вентилатор 40mm
Вентилатор 40mm, Noctua NF-A4x20-PWM, 4-pin PWM, 5000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/136143/ventilator-40mm

All in One компютър Apple iMac (MNEA2ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNEA2ZE/A), 27" (68.58) Retina 5K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7600
3.5GHz/4.1GHz, AMD Radeon Pro 575 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136142/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mnea2zea
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Да работим от дома
КАК ДА работим и печелим от вкъщи?
Търся дами, които искат да развиват бизнес в сферата на красотата и здравето чрез социалните
мрежи от комфорта на собствения си дом, или ако пък просто търсят възможност за увеличаване
на доходите си независимо от настоящата им работа.
Знаете ли че,има дама която за 3 години спечели 100 000 лева в България от Дома?
Искате ли да разберете как? Копирайте линка:
http://www.100for3.6po24.com/420111.html
-Поставете го в прозореца на вашият браузър
-натиснете Enter
и сами ще се уверите,че и вие можете по същия начин да заработите Онлайн!
http://obiavidnes.com/obiava/136141/da-rabotim-ot-doma

Монитор IIYAMA T1531SR-B3
Монитор IIYAMA T1531SR-B3, 15"(38.10 см) TN панел, XGA, 8ms, 350 cd/m2, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136140/monitor-iiyama-t1531sr-b3

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/136139/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.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/136138/zaemi-do-7000-lv

Вентилатор 60mm
Вентилатор 60mm, Noctua NF-A6x25-5V, 3-pin, 3000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/136137/ventilator-60mm

kamagra gold
Камагра е един от най-използваните мъжки секс стимуланти за здрава ерекция.Kamagra е изключителен сексуален
стимулант, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция.С Камагра всеки може да бъде лъв в
леглото.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/136136/kamagra-gold

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/136135/kamagra-gel
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All in One компютър Apple iMac (MNE92ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNE92ZE/A), 27" (68.58) Retina 5K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7500
3.4GHz/3.8GHz, AMD Radeon Pro 570 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура(BG) и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136134/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mne92zea

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. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136133/kamagra-raztvorimi

Регистрация в Efbet
Защо ви е небходима регистрация в Efbet? Онлайн букито Efbet е една от най-популярните букмейкърски къщи на родния
пазар и определено най-голямата българска букмейкърска къща. Тя е част от водещата хазартна компания
"Еврофутбол", която я познавате още и с могъщата й верига от наземни пунктове за залози.
http://obiavidnes.com/obiava/136132/registraciya-v-efbet

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/136131/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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/136130/lida-shishe

Вентилатор 60mm
Вентилатор 60mm, Noctua NF-A6x25-5V-PWM, 3-pin PWM, 3000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/136129/ventilator-60mm

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/136128/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Електрическа кана Gorenje K15IY
Електрическа кана Gorenje K15IY, вместимост 1.5 литра, 1850 W, бежова
http://obiavidnes.com/obiava/136127/elektricheska-kana-gorenje-k15iy
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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/136126/otslabni-s-meizitang

All in One компютър Apple iMac (MNE92ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNE92ZE/A), 27" (68.58) Retina 5K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7500
3.4GHz/3.8GHz, AMD Radeon Pro 570 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136125/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mne92zea

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/136124/viagra

WinBet регистрация
Ето как може да се регистрирате в WinBet и да получите бонус. Winbet има и начален Winbet бонус до 200 лв. Той
представлява 50% от сумата на първия ви депозит.
http://obiavidnes.com/obiava/136123/winbet-registraciya

Дрон Yuneec Breeze 4K
Дрон Yuneec Breeze 4K, 100м, 13 Mpix camera(30 FPS), до 12мин. летежно време, максимална скорост до 5м/с, 1150 mAh
Li-Po батерия
http://obiavidnes.com/obiava/136122/dron-yuneec-breeze-4k

Немски интериорни врати Градде.
Немските интериорни врати Gradde се отличават с високото си качество. Произвеждат се по специална технология с
най-съвременно оборудване. Gradde е компания, която е сред най-добрите производители на интериорни врати в
Германия. Качеството на продуктите е безспорно, а съотношението между цена и качество е най-доброто, което
може да се намери на пазара. Вратите Gradde са ориентирани към потребителите, които търсят най-доброто и
оптимално решение за своя дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/136121/nemski-interiorni-vrati-gradde

Интериорна врата Gama 203, цвят Перла
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
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Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/136120/interiorna-vrata-gama-203-cvyat-perla

Онлайн туристическа застраховка - ЗАД България
Туристическа застраховка в България ти осигурява защита и спокойствие по време на почивка, ваканция, излет, пътуване
или докато се наслаждаваш на любимите си спортни занимания на планина или море. Добре е да помислим и за всички
неща, които могат неочаквано да се случат
http://obiavidnes.com/obiava/136119/onlayn-turisticheska-zastrahovka---zad-bylgariya

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати АВС Ви предлага най-новите входни и интериорни врати на пазара. Марките интериорни врати Гама и Граде са
само част от разнообразието на модели, които предлагаме. Заповядайте в шоурума ни за да се докоснете до
разнообразие и качество на най-добри цени.Намираме се в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над
плувния басейн по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/136118/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Кулинарни курсове - ваучери
Подарете на себе си или на близък човек ваучер за готварски курс или сладкарски курс, за професионалисти и любители.
Организиране на кулинарни курсове ежемесечно от Европейска академия за обучение и развитие, София.
Първите лица, подали заявление, получиха ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация
и/или ключови компетентности в зависимост от посоченото в заявлението желание. Ваучерите се предоставят по
проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
http://euroacademybg.com
http://obiavidnes.com/obiava/136117/kulinarni-kursove---vaucheri

Монитор IIYAMA X2783HSU-B1
Монитор IIYAMA X2783HSU-B1, 27"(68.58 см) AMVA Панел, Full HD, 4ms, 12000000:1, 300 cd/m2, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136116/monitor-iiyama-x2783hsu-b1

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА 100% ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ЧРЕЗ
ЧЕШКА АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТАКОЯТО ВИ
ПОСРЕЩА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всичкиспециалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и много други работни места заплатаспоред квалификацията 800-1200 евро,ТД,осигуровки.Завсички работини
места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не
е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване и
получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/136115/chehiya-bez-komision-garantirana-100-zakonna-rabota-s-dogovor-chrez-cheshka-agenciya

Монитор IIYAMA X2485WS-B1
Монитор IIYAMA X2485WS-B1, 24,1"(61.21 см) IPS панел, WUXGA, 5ms, 350 cd/m2, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136114/monitor-iiyama-x2485ws-b1

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
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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/136113/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Блиндирана входна врата код Т904
Придайте елегантност, стил и уют на вашия дом с блиндирани входни врати модели Т-901, Т-904 и Т-909, с размер 90/200
см. Вратите са с 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезовани панели с лакирано или ламинатно покритие.
Моделите съдържат висок клас шумо и топло изолация - минерална вата, както и добавено към нея метално оребряване.
Дебелината на крилото е 9см. Лицевият и вътрешния панел са с красива фрезована шарка. За да придобият завършен вид,
моделите от серия Елеганс имат поставен допълнителен MDF елемент, представляващ рамка на MDF панела, който
придава стилен вид на крилото. От страната на пантите крилото е подсилено с осем пасивни шипа, които при
затворено положение плътно прилягат в касата. Към всеки модел е поставено и гумено уплътнение за още по добра
изолация. Моделите Т-901, Т-904 и Т-909 са с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа, като е
добавена и трета, скрита ключалка тип "резе" от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
Крило;
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 Елеганс за външната страна;
Шпионка;
3 бр. 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 осем пасивни шипа, които при затворено положение влизат в касата.
http://obiavidnes.com/obiava/136112/blindirana-vhodna-vrata-kod-t904

Лаптоп HP ProBook 430 G3 (W4N67EA)
Лаптоп HP ProBook 430 G3 (W4N67EA), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100U 2.3 GHz, 13.3" (33.78 cm) HD Anti-Glare
Display, (HDMI), 4GB DDR4, 128GB SSD, 2x USB 3.0, Free DOS, 1.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/136111/laptop-hp-probook-430-g3-w4n67ea

All in One компютър Apple iMac (MNE02ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNE02ZE/A), 21.5" (54.61) Retina 4K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7500
3.4GHz/3.8GHz, AMD Radeon Pro 560 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура(BG) и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136110/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mne02zea

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
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„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136109/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

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/136108/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
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/136107/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136106/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136105/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/136104/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136103/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• 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/136102/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
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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/136101/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
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/136100/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

All in One компютър Apple iMac (MNE02ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MNE02ZE/A), 21.5" (54.61) Retina 4K дисплей, четириядрен Intel Kaby Lake Core i5-7500
3.4GHz/3.8GHz, AMD Radeon Pro 560 4GB, 8GB DDR4, 1TB Fusion Drive, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура и мишка,
macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136099/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mne02zea
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Монитор ViewSonic XG2530
Монитор ViewSonic XG2530, 25"(63.50 см) TN Панел, Full HD, 1ms, 120000000:1, 400 cd/m2, DP
http://obiavidnes.com/obiava/136098/monitor-viewsonic-xg2530

3000GB Toshiba E300 Low-Energy
3000GB Toshiba E300 Low-Energy, SATA 6.0 Gbit/s, 5940rpm, 64MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/136097/3000gb-toshiba-e300-low-energy

All in One компютър Apple iMac (MMQA2ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MMQA2ZE/A), 21.5" (54.61) Full HD LED дисплей, двуядрен Intel Kaby Lake Core i5-7360U
2.3GHz/3.6GHz, Intel Iris Plus Graphics 640, 8GB DDR4, 1TB HDD, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура(BG) и мишка, macOS
Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136096/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mmqa2zea

All in One компютър Apple iMac (MMQA2ZE/A)
All in One компютър Apple iMac (MMQA2ZE/A), 21.5" (54.61) Full HD LED дисплей, двуядрен Intel Kaby Lake Core i5-7360U
2.3GHz/3.6GHz, Intel Iris Plus Graphics 640, 8GB DDR4, 1TB HDD, 4 x USB 3.0, безжична клавиатура и мишка, macOS Sierra
http://obiavidnes.com/obiava/136095/all-in-one-kompyutyr-apple-imac-mmqa2zea

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MQDA2HC/A)(сив)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MQDA2HC/A)(сив), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB RAM,
64GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136094/tablet-apple-ipad-pro-2017mqda2hcasiv

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPL12HC/A)(златист)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPL12HC/A)(златист), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB RAM,
512GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136093/tablet-apple-ipad-pro-2017mpl12hcazlatist

Подложка за мишка Natec Genesis Lighting Boron 700
Подложка за мишка Natec Genesis Lighting Boron 700, гейминг, черна, 348 x 250x 5мм, светеща
http://obiavidnes.com/obiava/136092/podlojka-za-mishka-natec-genesis-lighting-boron-700

Вили в Цигов чарк
отели Цигов Чарк е доста търсено съчетание когато става въпрос за почивка на язовир Батак.
Хотел Вила Райа Ви предлага възможност да се насладите на най - доброто измежду всички хотели в Цигов Чарк.
http://obiavidnes.com/obiava/136091/vili-v-cigov-chark

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!

Страница 19/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

http://obiavidnes.com/obiava/136090/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Габарити за товарни автомобили
Габарити за товарни автомобили
Огледала за товарни автомобили
Тапицерия за товарни автомобили
http://obiavidnes.com/obiava/136089/gabariti-za-tovarni-avtomobili

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPL02HC/A)(сребрист)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPL02HC/A)(сребрист), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB
RAM, 512GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136088/tablet-apple-ipad-pro-2017mpl02hcasrebrist

Лаптоп HP ZBook 17 G4 (Y6K24EA)
Лаптоп HP ZBook 17 G4 (Y6K24EA), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7820HQ 2.9/3.9 GHz, 17.3" (49.3 cm) UHD
DreamColor IPS anti-glare Display & Quadro P3000 6GB, (HDMI), 32GB DDR4, 512GB SSD, 2x Thunderbolt 3, Windows 10,
3.14 kg
http://obiavidnes.com/obiava/136087/laptop-hp-zbook-17-g4-y6k24ea

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPKY2HC/A)(сив)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPKY2HC/A)(сив), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB RAM,
512GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136086/tablet-apple-ipad-pro-2017mpky2hcasiv

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6J2HC/A)(златист)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6J2HC/A)(златист), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB RAM,
256GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136085/tablet-apple-ipad-pro-2017mp6j2hcazlatist

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/136084/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6H2HC/A)(сребрист)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6H2HC/A)(сребрист), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB
RAM, 256GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136083/tablet-apple-ipad-pro-2017mp6h2hcasrebrist

Интериорна врата Gradde Simpel, цвят Дъб Вераде
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
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интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/136082/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-dyb-verade

Клавиатура Natec Genesis Thor 300 TKL
Клавиатура Natec Genesis Thor 300 TKL , гейминг, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/136081/klaviatura-natec-genesis-thor-300-tkl-

Микрон Доцев ЕООД - жила за стъклоповдигачи
Микрон Доцев ЕООД извършва ремонт на електрически инсталации, свързани с механизмите на авто прозорци. В много
от случаите причината за неправилно функциониране на електрическите авто прозорците се крие в платките за контрол
или бутоните, а не както повече хора предполагат в моторчетата.
http://obiavidnes.com/obiava/136080/mikron-docev-eood---jila-za-styklopovdigachi

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6G2HC/A)(сив)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MP6G2HC/A)(сив), 12.9" (32.76 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB RAM,
256GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 677g
http://obiavidnes.com/obiava/136079/tablet-apple-ipad-pro-2017mp6g2hcasiv

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/136078/lida-shishe

Лаптоп HP 255 G6 (1WY10EA)
Лаптоп HP 255 G6 (1WY10EA), четириядрен AMD E2-9000 1.8/2.2 GHz, 15.6" (39.6 cm) HD Anti-glare WLED Display,
(HDMI), 4GB DDR4, 500GB HDD, 2x USB 3.1 Gen 1, Free DOS,
http://obiavidnes.com/obiava/136077/laptop-hp-255-g6-1wy10ea

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и

Страница 21/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

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/136076/meizitang

levitra
Левитра е един страхотен продукт с който всеки мъж ще се почувства, като цар в леглото. Levitra / Левитра ни дава
здрава, твърда и продължителна ерекция. Levitra / Левитра е много лек секс стимулант без странични
ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136075/levitra

Клавиатура Natec Genesis Thor 300 TKL
Клавиатура Natec Genesis Thor 300 TKL, Гейминг, подсветка(зелена), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/136074/klaviatura-natec-genesis-thor-300-tkl

Хотел Офир Созопол
Хотел „Офир“ Созопол предлага апартаменти и студия с просторни тераси с изумителна гледка към залива, плажа и
морето. Апартаментите са климатизирани, с телевизия, телефон, интернет връзка и кухненски бокс.
http://obiavidnes.com/obiava/136073/hotel-ofir-sozopol

Интериорна врата Gama 203
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/136072/interiorna-vrata-gama-203

Врати София
Врати София Предлага на своите клиенти високо качество на входни и интериорни врати с богато разнообразие от
модели и цветове. Можете да ни откриете на адрес: ж.к. Красно село, бул. Цар Борис III, 111A тел. : 0899 69 10 34
e-mail: office3@vrati-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/136071/vrati-sofiya

Интериорна стъклена врата Print G 13-2
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло, матирано с пясъкоструйка. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предлагат 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.
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Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/136070/interiorna-styklena-vrata-print-g-13-2

Публичен дисплей SHARP PN-Y556
Публичен дисплей SHARP PN-Y556, 55" (139.7 cm) Full HD, VGA, DVI, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/136069/publichen-displey-sharp-pn-y556

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат 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/136068/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

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
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/136067/kurs-po-shvedski-ezik--v1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 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/136066/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
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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/136065/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 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/136064/kurs-po-nemski-ezik--a2

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК – първо 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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136063/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 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
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136062/kurs-po-angliyski-ezik--b11

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/136061/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136060/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

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/136059/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

Курс по испански език – A1
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
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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/136058/kurs-po-ispanski-ezik--a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136057/brazilski-portugalski----a1

Мишка Natec Genesis Krypton 700
Мишка Natec Genesis Krypton 700, (7200dpi), Гейминг, USB, черна, подсветка RBG
http://obiavidnes.com/obiava/136056/mishka-natec-genesis-krypton-700

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/136055/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v22

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - 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
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136054/portugalski-ezik----nivo-a2

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.
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/136053/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
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/136052/kurs-po-frenski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
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/136051/kurs-po-frenski-ezik--a1
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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.
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/136050/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v1

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/136049/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

Betfair България - регистрация и бонуси
Betfair вече е в България. Научете повече как да се регистрирате и да получите бонус.
http://obiavidnes.com/obiava/136048/betfair-bylgariya---registraciya-i-bonusi

Лаптоп HP 255 G6 (1WY40EA)
Лаптоп HP 255 G6 (1WY40EA), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48 GHz, 15.6" (39.6 cm) HD Anti-glare SVA eDP
Display, (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB 3.1 Gen 1, Free DOS, 1.86 kg
http://obiavidnes.com/obiava/136047/laptop-hp-255-g6-1wy40ea

Публичен дисплей SHARP PN-Y496
Публичен дисплей SHARP PN-Y496, 49" (124.46 cm) Full HD, VGA, DVI, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/136046/publichen-displey-sharp-pn-y496

Лаптоп HP 255 G6 (1WY50EA)
Лаптоп HP 255 G6 (1WY50EA), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48 GHz, 5.6" (39.6 cm) HD Anti-glare SVA eDP
Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.1 Gen 1, Free DOS, 1.86 kg
http://obiavidnes.com/obiava/136045/laptop-hp-255-g6-1wy50ea

Публичен дисплей SHARP PN-Y436
Публичен дисплей SHARP PN-Y436, 43" (109.22cm) Full HD, VGA, DVI, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/136044/publichen-displey-sharp-pn-y436
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Публичен дисплей SHARP PN-Y326
Публичен дисплей SHARP PN-Y326, 32" (81.28 cm) Full HD, VGA, DVI, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/136043/publichen-displey-sharp-pn-y326

Захранване Seasonic Prime SSR-750PD
Захранване Seasonic Prime SSR-750PD, 750W, Active PFC, 80+ Platinum, 135мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/136042/zahranvane-seasonic-prime-ssr-750pd

Захранване Seasonic Prime SSR-650PD
Захранване Seasonic Prime SSR-650PD, 650W, Active PFC, 80+ Platinum, 135мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/136041/zahranvane-seasonic-prime-ssr-650pd

Публичен дисплей SHARP PN-R703
Публичен дисплей SHARP PN-R703, 70" (177.8 cm) Full HD, VGA, DVI, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/136040/publichen-displey-sharp-pn-r703

Захранване(оригинално) за лаптопи Dell
Захранване(оригинално) за лаптопи Dell, 65W, 3pin, черно
http://obiavidnes.com/obiava/136039/zahranvaneoriginalno-za-laptopi-dell

Клавиатура Modecom MC-TPK2 Slim
Клавиатура Modecom MC-TPK2 Slim, безжична, USB, тъчпад, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136038/klaviatura-modecom-mc-tpk2-slim

Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPMG2HC/A)(златист)
Таблет Apple iPad Pro (2017)(MPMG2HC/A)(златист), 4G, 10.5"(26.67 cm) Retina дисплей, шестядрен A10X 2.38 GHz, 4GB
RAM, 512GB Flash памет, 12.0 & 7.0 Mpix camera, iOS, 477g
http://obiavidnes.com/obiava/136037/tablet-apple-ipad-pro-2017mpmg2hcazlatist

Захранване(оригинално) за лаптопи Dell
Захранване(оригинално) за лаптопи Dell, 65W, 3 prong, черно
http://obiavidnes.com/obiava/136036/zahranvaneoriginalno-za-laptopi-dell

Захранване(оригинално) за лаптопи Dell
Захранване(оригинално) за лаптопи Dell, 65W, 3-prong, черно
http://obiavidnes.com/obiava/136035/zahranvaneoriginalno-za-laptopi-dell

Автомобили под наем
Такси в двете посоки
*Разходите за паркинг, синя зона или паяк
*Неудобството да губите време, за да приберете колата си на следващия ден
http://obiavidnes.com/obiava/136034/avtomobili-pod-naem

Захранване(оригинално) за лаптопи Dell
Захранване(оригинално) за лаптопи Dell, 65W, Type-C
http://obiavidnes.com/obiava/136033/zahranvaneoriginalno-za-laptopi-dell

Страница 29/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

Вентилатор 140mm
Вентилатор 140mm, NZXT Aer F140, 4-pin, 1500 rpm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/136032/ventilator-140mm

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/136031/viagra

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/136030/kamagra-gold

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, NZXT Aer F 120, 4-pin, 1500 rpm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/136029/ventilator-120mm

Стъклена интериорна врата Matt G 11
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло – матово. Закаляването е процес, при който стъклото е
подложено на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При
счупване, то се пръска на малки парченца без остри ръбове. Матовото стъкло е гладко от едната страна и грапаво от
другата.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. *
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/136028/styklena-interiorna-vrata-matt-g-11

Онлайн обучение по платформата Wordpress
Езиков Център Асториа Груп Ви предлага онлайн курс по WordPress - една от най-използваните платформи за създаване
на сайтове. В курса ще видим как можем да си създадем блог или фирмен сайт бързо и лесно, без дори да се налага да сме
опитни програмисти. Ако не искате да влагате много средства за изграждане на Вашия сайт, и въпреки това той да
изглежда добре и да Ви представя в интернет, попаднали сте на правилното място.
По време на курса ще преминете 24 модула от запознаване с процеса на инсталация на платформата, запознаване с
контролния панел, до как да направите и оформите страниците и публикациите си. Получавате 60 дни (2 месеца)
неограничен достъп до всички уроци и упражнения. В края на обучението получавате сертификат за завършен курс по
WordPress след успешно полагане на изпит.
Цена: 110 лв.
За повече информация посетете нашата уеб страница: https://astoria-academy.com/course/wordpress/

Страница 30/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

http://obiavidnes.com/obiava/136027/onlayn-obuchenie-po-platformata-wordpress

Онлайн курс по Руски език ниво А2
Онлайн курс по Руски език, ниво А2 от Езиков Център Асториа Груп.
Научете нов език, заредете се с увереност и нови знания! Присъединете се към курсистите на нашата платформа за
онлайн езиково обучение.
Всеки курсист записал се на онлайн курс по руски език има възможността да се запознае отблизо с руската реч, да
изгради умения да води в свободен текст разговори на руски език и да пребори езиковата си бариера. Курсът по Руски
език, съобразно нивото на обучение е създаден по интерактивен метод, който дава възможност да се учи удобно и лесно,
като сами планирате времето си за посещение и в същото време имате комуникация с преподавател. В обучението по
руски 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/85817-2/
http://obiavidnes.com/obiava/136026/onlayn-kurs-po-ruski-ezik-nivo-a2

Курс по испански език за начинаещи - ниво А1 или А2
Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по испански език ниво А1 или А2. Обучението включва 60 учебни
часа, през които се покрива цялото езиково ниво А1 или А2 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се
полага изпит и се издава сертификат за покритото ниво на съответния език. Повече информация за стартиращите
групи по Испански език можете да намерите тук: https://astoria-academy.com/ispanski-ezik/
Продължителност: 7 седмици
Пакет 60 учебни часа
Цена: 200 лева
За повече информация и записване може да заповядате на адрес гр. Варна, ул. Мусала №1 или да ни потърсите на
телефон 0895704234.
http://obiavidnes.com/obiava/136025/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti---nivo-a1-ili-a2

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/136024/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Bwin България - страхотен начален бонус
Bwin вече е в България. Научете повече как да се регистрирате и да получите бонус.
http://obiavidnes.com/obiava/136023/bwin-bylgariya---strahoten-nachalen-bonus

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Apple Smart Cover, до 9.7" (24.63 cm), розов
http://obiavidnes.com/obiava/136022/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-apple-smart-cover-do-97-2463-cm-rozov-

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Apple Smart Cover, до 9.7" (24.63 cm), син
http://obiavidnes.com/obiava/136021/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-apple-smart-cover-do-97-2463-cm-sin-
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sexstimulanti
Кралска черна мравка / King black ant 10 таблетки.Елиминира импотентност и еректилна дисфункция.Предизвиква
мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием.Действието продължава до 48 часа.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136020/sexstimulanti

Качествени врати на ниски цени
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/136019/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Apple Smart Cover, до 9.7" (24.63 cm), червен
http://obiavidnes.com/obiava/136018/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-apple-smart-cover-do-97-2463-cm-cherven

отслабни с лида
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/136017/otslabni-s-lida

Блиндирана входна врата 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти.
http://obiavidnes.com/obiava/136016/blindirana-vhodna-vrata-602

Калъф
Калъф, /тип бележник/ за таблет Apple Smart Cover, до 9.7" (24.63 cm), сив
http://obiavidnes.com/obiava/136015/kalyf-tip-belejnik-za-tablet-apple-smart-cover-do-97-2463-cm-siv

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/136014/lida-shishe

SEMANDO - модерни и евтини дамски бижута
За вас мили дами, представяме SEMANDO - онлайн бутик за стилни и модерни дамски бижута на изключително достъпни
цени. Не ни вярвате? - убедете се сами! Елате при нас и разгледайте избора ни от бижута с различни метали, кристали и
форми. А за вас господа - избора е максимално улеснен, когато искате да зарадвате половинката си. Изберете
подходящото бижу за подарък на вашата жена, приятелка, майка, сестра. Получавате от нас - Безплатна доставка,
Безплатна опаковка и Безплатно връщане.
бижута, дамски бижута, модерни бижута, стилни дамски бижута, аксесоари, колиета, гривни, обици, пръстени,
комплекти, чокъри, модни бижута, евтини бижута, комплекти бижута, бижута с перли, бижута за бал, бижута за
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момичета, бижута за бал, достъпни бижута
http://obiavidnes.com/obiava/136013/semando---moderni-i-evtini-damski-bijuta

SEMANDO - модерни и евтини дамски бижута
За вас мили дами, представяме SEMANDO - онлайн бутик за стилни и модерни дамски бижута на изключително достъпни
цени. Не ни вярвате? - убедете се сами! Елате при нас и разгледайте избора ни от бижута с различни метали, кристали и
форми. А за вас господа - избора е максимално улеснен, когато искате да зарадвате половинката си. Изберете
подходящото бижу за подарък на вашата жена, приятелка, майка, сестра. Получавате от нас - Безплатна доставка,
Безплатна опаковка и Безплатно връщане.
бижута, дамски бижута, модерни бижута, стилни дамски бижута, аксесоари, колиета, гривни, обици, пръстени,
комплекти, чокъри, модни бижута, евтини бижута, комплекти бижута, бижута с перли, бижута за бал, бижута за
момичета, бижута за бал, достъпни бижута
http://obiavidnes.com/obiava/136012/semando---moderni-i-evtini-damski-bijuta

НЕНАСИТНА ЖАДНА ЗА СЕКС
НЕНАСИТНА ЖАДНА ЗА СЕКС 29Г РАЗВЕДЕНА ЖЕНА ТЪРСИ НЕНАСИТЕН ЗА СЕКС МЪЖ ИМАМ ТЕРЕН И НЯМАМ
ЗАДРЪЖКИ АКО СИ КАТО МЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ ИВА-029 ДА ТИ ДАМ ТЕЛЕФОНА ИЛИ
СКАЙПА СИ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/136011/nenasitna-jadna-za-seks

луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив
луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив в секса мъж имам терен и време ако това си ти пиши ми на
номер 191997 с текст диана-179 дати дам адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/136010/luda-po-seksa-mlada-jena-tyrsi-razkreposten-i-izdryjliv

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/136009/otslabni-s-meizitang

Семейна жена търси еднократен секс без ангажименти
Семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и без финансови условия, имам терен. Искаш ли да го направим
дискретно , но страстно и необуздано!? пиши ми на номер 191982 с текст таня-221 да си разменим телефоните
http://obiavidnes.com/obiava/136008/semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks-bez-angajimenti

обичам да правя секс с различни мъже и на различни места
обичам да правя секс с различни мъже и на различни места ако търсиш нещо различно и на бързи обороти пиши ми на
номер 191911 с текст нелина-157 да ти дам адрес или телефон и да се видим сега
http://obiavidnes.com/obiava/136007/obicham-da-pravya-seks-s-razlichni-myje-i-na-razlichni-mesta

Докинг станция Dell Thunderbolt Dock TB16 240W AC 1x HDMI (19 pin)
Докинг станция Dell Thunderbolt Dock TB16 240W AC 1x HDMI (19 pin), 1x от DisplayPort към mini DisplayPort,1x от
DisplayPort към 20pin DisplayPort , 3x USB Type A (9 pin), 1x от Thunderbolt към USB Type-C
http://obiavidnes.com/obiava/136006/doking-stanciya-dell-thunderbolt-dock-tb16-240w-ac-1x-hdmi-19-pin

ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ
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37Г ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ ДА Я НАПРАВИ ЖЕНА ИМАМ ТЕРЕН МОГА И ДА СИ
ПЛАТЯ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ СМС С ТЕКС ПЕПА-188 НА НОМЕР 191910 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН ПОМОЩ
http://obiavidnes.com/obiava/136005/devstvena-stara-moma-tyrsi-mnogo-speshno-myj

Миниванове 5+2 под наем на изгодни цени в София
Миниванове (5+2) под наем в София
„Teodor Tours“ рент а кар фирма Ви предлага 7- местни автомобили под наем на конкурентни цени и най-добри условия.
Нашите миниванове под наем разполагат със 7 места, удобни и комфортни, с кожен салон.
Нашите rent a car цени са крайни и включват: ДДС, ПЪЛНА застраховка, винетка, без лимит на изминатите километри.
При нас не се доплаща за втори шофьор, за доставка на летище София.
Само „Теодор Турс“ предлага напълно безплатно на своите рент а кар клиенти детско столче, вериги за сняг, ски
багажник.
http://obiavidnes.com/obiava/136004/minivanove-52-pod-naem-na-izgodni-ceni-v-sofiya

Автомобили автоматик под наем на изгодни цени
"Теодор Турс" е семейна rent a car фирма, предлагаща автомобили с автоматични скорости от всички класове:
Икономичен, Компактен, Среден, Стандартен, Миниван (5+2), джип 4х4.
Нашите коли под наем автоматик са поддържани, чисти, комфортни и с уникален интериор (кожен салон).
All inclusive рент а кар цени: ПЪЛНА застраховка, винетка, без лимит на изминатите километри.
Само "Теодор Турс" rent a car Ви предлага БЕЗПЛАТНО:
- втори шофьор
- детско столче
- вериги за сняг
- ски/сноуборд багажник
http://obiavidnes.com/obiava/136003/avtomobili-avtomatik-pod-naem-na-izgodni-ceni

Коли под наем в София - изгодни цени и най-добри условия!
Рент а кар фирма "Теодор Турс" предлага автомобили под наем от всички класове: Икономичен, Компактен, Среден,
Миниван, Джип 4х4, Кабриолет, Автоматични скорости.
Нашите цени и условия за коли под наем в България са без конкуренция: без скрити такси и доплащания. САМО ние Ви
предоставяме БЕЗПЛАТНО: детско столче, вериги за сняг и ски багажник.
"Теодор Турс" е семейна рент а кар фирма, която разполага със собствен автопарк. Колите ни са поддържани, чисти,
комфортни и с уникален интериор (кожен салон).
ALL inclusive цени на наем на автомобили в България: ПЪЛНА застраховка, винетка, без ограничения в изминатите
километри, без доплащане за втори шофьор и такса за доставка на рент а кар колата в извънработно време или на
летище София.
Цени от 11 евро/ден в зависимост от сезона (Летен и Зимен) и брой наемни дни: www.rentacar-tt.com .
Рент-а-кар цените са крайни, без скрити такси и доплащания.
"Теодор Турс" НЕ работи на принципа "or similar car". Нашите клиенти получават автомобила под наем, който са си
резервирали, а не подобен.
Предлагаме и трансфери от летище София до Банско, Боровец, Пампорово и други на конкуренти цени!
http://obiavidnes.com/obiava/136002/koli-pod-naem-v-sofiya---izgodni-ceni-i-nay-dobri-usloviya

Запознанството ми с една жена
Ето как се запознах с една жена
http://obiavidnes.com/obiava/136001/zapoznanstvoto-mi-s-edna-jena

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136000/cialis-aptechen
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Блиндирана входна врата 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр.
независими секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови
дръжки с отделна розетка,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и
шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/135999/blindirana-vhodna-vrata-602

Протектор Apple Silicone Case
Протектор Apple Silicone Case, за iPhone 7 Plus, силиконов, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135998/protektor-apple-silicone-case

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/135997/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс за Готвачи редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
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- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/135996/kurs-za-gotvachi-redovno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/135995/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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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/135994/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс за Сервитьори с държавно удостоверение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/135993/kurs-za-servityori-s-dyrjavno-udostoverenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/135992/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie
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Курс за Камериери дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс за камериери на
пасажерски кораби, хотели и хотелски комплекси. Теория и практика в реални условия. Технологии и иновации. Всеки
курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности:
•
•
•
•
•
•

главен камериер,
холов камериер,
етажен камериер,
камериерка в хотел, мотел, къмпинг,
управител на помощно стопанство,
домакин

http://obiavidnes.com/obiava/135991/kurs-za-kamerieri-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/135990/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс за Администратори в хотел
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.

Страница 38/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

http://obiavidnes.com/obiava/135989/kurs-za-administratori-v-hotel

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
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/135988/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Захранване (оригинално) за лаптопи Dell
Захранване (оригинално) за лаптопи Dell, 45W, Type-C
http://obiavidnes.com/obiava/135987/zahranvane-originalno-za-laptopi-dell

Протектор Apple Silicone Case
Протектор Apple Silicone Case, за iPhone 7 Plus, силиконов, червен
http://obiavidnes.com/obiava/135986/protektor-apple-silicone-case

Протектор Apple Silicone Case
Протектор Apple Silicone Case, за iPhone 7 Plus, силиконов, син
http://obiavidnes.com/obiava/135985/protektor-apple-silicone-case

Мини настолен компютър Dell OptiPlex 3050 M (N001O3050MFF_UBU)
Мини настолен компютър Dell OptiPlex 3050 M (N001O3050MFF_UBU), двуядрен Kaby Lake Intel Pentium G4560T 2.90
GHz, 4GB DDR4, 500GB, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/135984/mini-nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3050-m-n001o3050mff_ubu

Настолен компютър Dell OptiPlex 3050 MT (S0151O3050MTCEE)
Настолен компютър Dell OptiPlex 3050 MT (S0151O3050MTCEE), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7500 3.80 GHz, 4GB
DDR4, 500GB HDD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/135983/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3050-mt-s0151o3050mtcee
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Лаптоп Dell Precision 5520 (#DELL02112)
Лаптоп Dell Precision 5520 (#DELL02112), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7820HQ 2.9/3.9 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD UltraSharp IPS Anti-glare Display & Quadro M1200 4GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB-C Port, Windows 10,
1.78 kg
http://obiavidnes.com/obiava/135982/laptop-dell-precision-5520-dell02112

Лаптоп Dell Precision 3520 (#DELL02110)
Лаптоп Dell Precision 3520 (#DELL02110), четириядрен Kaby Lake Intel Xeon E3-1505M v6 3.00GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Anti-Glare Display & Quadro M620 2GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB-C Port, Windows 10, 2.30kg
http://obiavidnes.com/obiava/135981/laptop-dell-precision-3520-dell02110

Монитор LG 24MT49VW-WZ
Монитор LG 24MT49VW-WZ, 24" (60.96 cm) WVA панел, HD, 5 ms, 5000000:1, 250cd/m2, TV Tuner DVB-/T2/C/S2, HDMI,
SCART, USB
http://obiavidnes.com/obiava/135980/monitor-lg-24mt49vw-wz

Nikon Coolpix W300(оранжев) в комплект с чанта Nikon
Nikon Coolpix W300(оранжев) в комплект с чанта Nikon, 4x оптично увеличение, 16 Mpix, 3.0" (7.62cm) TFT дисплей, Wi-Fi,
SD слот, microHDMI Type D, microUSB 2.0 Type B, водоустойчив до 30м
http://obiavidnes.com/obiava/135979/nikon-coolpix-w300oranjev-v-komplekt-s-chanta-nikon

Nikon Coolpix W300(жълт) в комплект с чанта Nikon
Nikon Coolpix W300(жълт) в комплект с чанта Nikon, 4x оптично увеличение, 16 Mpix, 3.0" (7.62cm) TFT дисплей, Wi-Fi, SD
слот, microHDMI Type D, microUSB 2.0 Type B, водоустойчив до 30м
http://obiavidnes.com/obiava/135978/nikon-coolpix-w300jylt-v-komplekt-s-chanta-nikon

Чанта за фотоапарат Vanguard Sydney II 18
Чанта за фотоапарат Vanguard Sydney II 18, за за DSLR фотоапарати и обективи, полиестер, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/135977/chanta-za-fotoaparat-vanguard-sydney-ii-18

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo IdeaPad V480 Z480 Z580 Y580 G480 N586
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo IdeaPad V480 Z480 Z580 Y580 G480 N586, 6-cell, 10.8V, 4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135976/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-ideapad-v480-z480-z580-y580-g480-n586

Батерия (оригинална) за лаптоп HP PAVILION DV4-5000 DV6-7000 DV7-7000 ENVY M6-1100
Батерия (оригинална) за лаптоп HP PAVILION DV4-5000 DV6-7000 DV7-7000 ENVY M6-1100, 6-cell, 10.8V, 5800 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135975/bateriya-originalna-za-laptop-hp-pavilion-dv4-5000-dv6-7000-dv7-7000-envy-m6-11

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Latitude E6440 E6540 Precision M2800 R1XG4
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Latitude E6440 E6540 Precision M2800 R1XG4, 9-cell, 11.1V, 8700 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135974/bateriya-originalna-za-laptop-dell-latitude-e6440-e6540-precision-m2800-r1xg4

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате

Страница 40/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

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/135973/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135972/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

AMD Ryzen 3 1300X четириядрен (3.5/3.7GHz
AMD Ryzen 3 1300X четириядрен (3.5/3.7GHz, 10MB Cache, AM4) Box
http://obiavidnes.com/obiava/135971/amd-ryzen-3-1300x-chetiriyadren-3537ghz

AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200, четириядрен (3.1/3.4GHz, 10MB Cache, AM4) Box
http://obiavidnes.com/obiava/135970/amd-ryzen-3-1200

Интериорна врата Gradde Bergedorf
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/135969/interiorna-vrata-gradde-bergedorf

Батерия (оригинална) за лаптоп SONY VAIO SVF14 SVF15 Fit 14E Fit 15E
Батерия (оригинална) за лаптоп SONY VAIO SVF14 SVF15 Fit 14E Fit 15E, 14.8V, 2670 mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/135968/bateriya-originalna-za-laptop-sony-vaio-svf14-svf15-fit-14e-fit-15e

Стъклена интериорна врата Print G 13-1 с каса Златен дъб
Описание на продукта:
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Закаляването е процес, при който стъклото е подложено
на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При счупване,
то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При серия Print се слепват две 4 мм стъкла, чрез специален термичен
процес, като между тях се поставя фолио с принт. Принтът може да бъде едностранен или двустранен.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са:
60/197см
70/197 см
80/197 см
90/197 см
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/135967/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-1-s-kasa-zlaten-dyb

Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq G42 G62 DM4 dv5-2000 DV6-3000 CQ42 CQ62 CQ72
Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq G42 G62 DM4 dv5-2000 DV6-3000 CQ42 CQ62 CQ72, 6-cell, 10.8V, 5700 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135966/bateriya-originalna-za-laptop-hp-compaq-g42-g62-dm4-dv5-2000-dv6-3000-cq42-cq62

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
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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/135692/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Series 5 510R NP470
Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Series 5 510R NP470, 11.4V, 3700 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135965/bateriya-originalna-za-laptop-samsung-series-5-510r-np470

Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Samsung QX510 NP-SF510
Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Samsung QX510 NP-SF510, 11.1V, 5500 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135964/bateriya-originalna-za-laptop-samsung-samsung-qx510-np-sf510

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/135963/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Ин Витро услуги от Медицински Център "Димитров" в град София
Медицински Център „Димитров“ се намира в град София, на ул. Стоян Чомаков 2. Предлагаме най-качествените ин
витро услуги в България на достъпни цени. Д-р Йосиф Димитров и неговият екип притежават дългогодишен опит в
сферата на гинекологията и са готови да Ви предложат услуги по оплождане, чието качество е съизмеримо с
най-големите световни медицински центрове в тази област.
http://obiavidnes.com/obiava/135962/in-vitro-uslugi-ot-medicinski-centyr-dimitrov-v-grad-sofiya

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/135961/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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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/135960/levitra

Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq 14 15 HP 15Z HP 240 G2 G3 250 G2 G3 255 256 K12
Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq 14 15 HP 15Z HP 240 G2 G3 250 G2 G3 255 256 K12, 4-cell, 14.8V, 2600 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135959/bateriya-originalna-za-laptop-hp-compaq-14-15-hp-15z-hp-240-g2-g3-250-g2-g3-255

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/128286/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Стъклена интериорна врата модел Gravur G 13-2
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/135958/styklena-interiorna-vrata-model-gravur-g-13-2

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/135957/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL N3010 N4010 N5010 N5030 N7010 M5010 M5030 9TCXN
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL N3010 N4010 N5010 N5030 N7010 M5010 M5030 9TCXN , 6-cell, 11.1V, 4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135956/bateriya-originalna-za-laptop-dell-n3010-n4010-n5010-n5030-n7010-m5010-m5030-9t

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
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135955/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/135954/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135953/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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/135952/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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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/135951/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/135950/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135949/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/135948/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.
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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/135947/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/135946/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/135945/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135944/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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/135943/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/135942/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/135941/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Интериорна врата Gradde Bergedorf
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.

Страница 48/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

http://obiavidnes.com/obiava/135940/interiorna-vrata-gradde-bergedorf

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/135939/kamagra-gel

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/135938/interiorni-vrati-ot-porta-nova

black ant
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135937/black-ant

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/135936/lida-shishe

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/135935/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

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/135934/meizitang

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/135933/kamagra-dyvchashta

Обектив Christie Lens fixed 1.0:1/0.8:1
Обектив Christie Lens fixed 1.0:1/0.8:1, за проектори LW401, LWU421, LW551i, LWU501i, LX501, LX601i, LWU421, LW551i,
LWU501i, LX601i и серия D
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http://obiavidnes.com/obiava/135932/obektiv-christie-lens-fixed-101081

Обектив Christie 2.90-5.50:1 zoom lens
Обектив Christie 2.90-5.50:1 zoom lens, за проектори от серия G и GS
http://obiavidnes.com/obiava/135931/obektiv-christie-290-5501-zoom-lens

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/135930/kamagra-gel

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/135929/kamagra-gold

Обектив Christie 1.52-2.89:1 zoom lens
Обектив Christie 1.52-2.89:1 zoom lens, за проектори от серия G и GS
http://obiavidnes.com/obiava/135928/obektiv-christie-152-2891-zoom-lens

Обектив Christie 1.22-1.53:1 zoom lens standard G/555-GS
Обектив Christie 1.22-1.53:1 zoom lens standard G/555-GS, за проектори DHD555-GS, DHD599-GS, DHD600-G, DWU555-GS,
DWU599-GS, DWU600-G, DWX555-GS, DWX600-G
http://obiavidnes.com/obiava/135927/obektiv-christie-122-1531-zoom-lens-standard-g555-gs

ginseng max
Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо. Искате много яка ерекция, искате да сте лъв в
леглото, искате да свършвате по-бавно, искате да продължите след като свършите, искате голям и надървен пенис без
засечки, ами опитайте Ginseng Max.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135926/ginseng-max

Обектив Christie 0.95-1.22:1 zoom lens
Обектив Christie 0.95-1.22:1 zoom lens, за проектори от серия G и GS
http://obiavidnes.com/obiava/135925/obektiv-christie-095-1221-zoom-lens

otslabni s 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
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/135924/otslabni-s-lida

Преводи и легализация към Давитоз
Документите ви трябват за чужбина? Трябва да се преведът и легализират, но не знаете къде да отидете? Не се
притеснявайте, ние от Център Давитоз сме на среща да ви помогнем, няма нужда от притеснение, просто елате при
нас. Ние предлагаме преводи с лицензирани преводачи и легализираме вашите документи на всички езици на достъпни за
вас цени.
Имате делова среща с важен чуждестранен представител и не знаете език? Не се притеснявайте, в Давитоз ще ви
помогнем, имаме голям подбор от квалифицирани преводачи готови да ви помогнат за вашето развитие в бизнес
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сферата.
Нашето предложение:
- Извършване на писмени преводи в кратки срокове, по ваше желание и експресни преводи;
- Възможност за ангажиране в кратки срокове на преводачи за устни преводи;
- Преводи и легализация със заклети преводачи в Бургас или във Варна;
- Точност и коректност при спазване на уговорените часове и срокове за превод;
- Преводачи с дългогодишна практика и със специализация в чужбина.
- Цените за легализация на документи са според вида на самия документ.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135923/prevodi-i-legalizaciya-kym-davitoz

Дисплей за Lenovo A859
Дисплей за Lenovo A859, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135922/displey-za-lenovo-a859

Център Давитоз провежда обучение за ФРИЗЬОР
Ако искате да промените света си това е вашия шанс запишете се на курс по фризьорство, за да сбъднете мечтите на
хората с вашите иновативни идеи и вкус към модата.Та нали именно модата е главната причина светът ни да се
променя и развива, с вашата изобретателност и стил можете да го постигнете. Ние ще ви помогнем в това отношение.
Заповядайте при нас да започнем заедно да променяме света, запишете се на курс за фризьор и покажете вашите умения
на хората, който ви заобикалят.
Център Давитоз провежда обучение за ФРИЗЬОР с придобиване на удостоверение за квалификация.
Курсовете са:
- 1-месечни, 2-месечни или индивидуални.
- Груповите курсове са 648 лв. с една вноска, 708 лв. с 2 вноски по 354 лв.
- При индивидуално обучение 768 лв. с една вноска, 828 лв. с 2 вноски по 414 лв.
- дипломата е валидна в страната и чужбина.
За повече информация:
Бургас: 0899 978 893
Варна: 0878 95 25 70
София: 0878 95 25 92
http://obiavidnes.com/obiava/135921/centyr-davitoz-provejda-obuchenie-za-frizyor

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/135920/lida-shishe

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/135919/otslabni-s-meizitang

Дисплей за Huawei Honor 8 Lite 5.2"
Дисплей за Huawei Honor 8 Lite 5.2", с тъч, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/135918/displey-za-huawei-honor-8-lite-52

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита. Слагате една
таблетка в една чаша вода, пускате таблетката и само след минута Камагра се разтваря с приятен вкус на
портокал.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135917/kamagra-raztvorimi

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135916/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Studio 1450 1450n 1457 1458 1558R U597P
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Studio 1450 1450n 1457 1458 1558R U597P, 6-cell, 11.1V, 5000 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135915/bateriya-originalna-za-laptop-dell-studio-1450-1450n-1457-1458-1558r-u597p

Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba NB10 NB10t NB15 NB15t PA5170U-1BRS
Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba NB10 NB10t NB15 NB15t PA5170U-1BRS, 3-cell, 10.8V, 2200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135914/bateriya-originalna-za-laptop-toshiba-nb10-nb10t-nb15-nb15t-pa5170u-1brs

1100 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 110 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 110 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135913/1100-evro-zaplata--rabota-v-skladovi-bazi
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ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ НАБИРА РАБОТНИЦИ , 1000 ЕВРО ЗАПЛАТА
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135912/zavod-za-kabeli-nabira-rabotnici--1000-evro-zaplata

РАБОТА В ЦЕХ ЗА ТОРТИ И САНДВИЧИ - ЧЕХИЯ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135911/rabota-v-ceh-za-torti-i-sandvichi---chehiya

РАБОТА ЗА ЖЕНИ - ЧЕХИЯ
Чехия набира хигиенистки за старчески домове
Работата е постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Заплащане 95
крони/час, 1000 ЕВРО/месец , осигурена безплатна квартира, храна, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135910/rabota-za-jeni---chehiya

ЗАВОД ШКОДА - ЧЕХИЯ
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
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Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135909/zavod-shkoda---chehiya

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135908/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135907/stroiteli-i-zavarchici

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА , 2017 Г. - 1400 ЕВРО ЗАПЛАТА
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
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Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/135906/novi-rabotni-mesta--2017-g---1400-evro-zaplata

Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно.
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!
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!
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.
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.
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/135905/detektivska-agenciya-inkognito-visok-profesionalen-standart

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135904/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135903/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
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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/135902/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска Агенция Инкогнито-висок професионален стандарт!
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно.
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!
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!
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.
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.
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/135901/detektivska-agenciya-inkognito-visok-profesionalen-standart

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo Flex 10 L13S3Z61
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo Flex 10 L13S3Z61, 3-cell, 11.1V, 2200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135900/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-flex-10-l13s3z61

Интериорна врата
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„.
Рамката е дървена (усилена) от HDF. Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна.
Това позволява разширяване на обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото
е матово (бял мат) с дебелина 4мм.
http://obiavidnes.com/obiava/135899/interiorna-vrata

Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio SVF15N SVF14N
Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio SVF15N SVF14N, 3-cell, 15V, 3650 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135898/bateriya-originalna-za-laptop-sony-vaio-svf15n-svf14n

Батерия (заместител) за лаптоп ASUS X451 X451C X451CA D550MA F551MAV X551MAV
A31N1319
Батерия (заместител) за лаптоп ASUS X451 X451C X451CA D550MA F551MAV X551MAV A31N1319, 3-cell, 11.25V, 2600
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mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135897/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus-x451-x451c-x451ca-d550ma-f551mav-x551mav-a31

Метална входна врата модел 137-P
Блиндирана входна врата. изработена от два релефни метални панела, допълнително оребрена с метални профили. За
изолация са използвани фино пресовани дървесни частици.
Бравата заключва вратата в три посоки - нагоре, надолу и встрани.
Пантите са вътрешни, скрити в касата.
Касата е щокова, с первази за от едната страна.
Размери: 86/197 см.; 90/197 см.; 96/200 см., в зависимост от модела.
Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти.
http://obiavidnes.com/obiava/135896/metalna-vhodna-vrata-model-137-p

Колективно пазаруване
Kолективно пазаруване
http://obiavidnes.com/obiava/135895/kolektivno-pazaruvane

Решетки за канали
Решетки за канали на изгодни и достъпни цени
http://obiavidnes.com/obiava/135894/reshetki-za-kanali

Продай бизнес
Продай бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/135893/proday-biznes

Интерирона врата модел 021
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
масивна иглолистна дървесина,
допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е машинно-поставено топлопренесено PVC фолио.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 66-68/201;
76-78/201 ; 86-88/201.
http://obiavidnes.com/obiava/135892/interirona-vrata-model-021

SEO оптимизация цена
SEO оптимизация цена
http://obiavidnes.com/obiava/135891/seo-optimizaciya-cena

SEO оптимизация цена
SEO Оптимизация цена
http://obiavidnes.com/obiava/135890/seo-optimizaciya-cena

Батерия (оригинална) за лаптоп Fujitsu Lifebook AH 552
Батерия (оригинална) за лаптоп Fujitsu Lifebook AH 552, Lifebook AH552/SL FPB0278, 6-cell, 11.1V, 4400 mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/135889/bateriya-originalna-za-laptop-fujitsu-lifebook-ah-552

Продай в интернет
Продай в интернет
http://obiavidnes.com/obiava/135888/proday-v-internet

SEO оптимизация цена
SEO Оптимизация цена
http://obiavidnes.com/obiava/135887/seo-optimizaciya-cena

Бяла техника
Богат набор от бяла техника
http://obiavidnes.com/obiava/135886/byala-tehnika

Financial Service
The Law Office advises on legal aspects related to financial and banking services, such as regulatory (licensing), contractual, and
anti-money laundering issues
http://obiavidnes.com/obiava/135885/financial-service

Зъбни импланти
Поставяне на зъбни импланти
http://obiavidnes.com/obiava/135884/zybni-implanti

Курсове по английски език
Курсове по английски език
http://obiavidnes.com/obiava/135883/kursove-po-angliyski-ezik

Каломаслоуловител
Каломаслоуловител
http://obiavidnes.com/obiava/135882/kalomasloulovitel

Авто сервиз
Качествен автосервиз
http://obiavidnes.com/obiava/135881/avto-serviz

Автоасистанс
Автоасистанс
http://obiavidnes.com/obiava/135880/avtoasistans

Онлайн книжарница
Онлайн книжарница и бизнес подаръци
http://obiavidnes.com/obiava/135879/onlayn-knijarnica

Метални стелажи
Метални стелажи
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http://obiavidnes.com/obiava/135878/metalni-stelaji

Естетична хирургия
Естетична хирургия
http://obiavidnes.com/obiava/135877/estetichna-hirurgiya

Взаимни фондове
Взаимни фондове
http://obiavidnes.com/obiava/135876/vzaimni-fondove

Тениски с щампи
Изработка на тениски с щампи
http://obiavidnes.com/obiava/135875/teniski-s-shtampi

Л-карнитин
Хранителни добавки: Л-карнитин
http://obiavidnes.com/obiava/135874/l-karnitin

Боядисване на стени
Боядисване на стени
http://obiavidnes.com/obiava/135873/boyadisvane-na-steni

Боядисване на стени
Боядисване на стени
http://obiavidnes.com/obiava/135872/boyadisvane-na-steni

Евтини телевизори
Богат набор от евтини телевизори
http://obiavidnes.com/obiava/135871/evtini-televizori

Професионален домоуправител
Професионален домоуправител
http://obiavidnes.com/obiava/135870/profesionalen-domoupravitel

Козметика Kerastase
Разгледайте нашите предложения на козметика Kerastase
http://obiavidnes.com/obiava/135869/kozmetika-kerastase

Фолио за стъкла
Предлагаме богат избор на фолио за стъкла.
http://obiavidnes.com/obiava/135868/folio-za-stykla

Пълно автокаско
Каско „ПРЕСТИЖ“ на МПС е доброволно автокаско, което осигурява оптимална застрахователна защита на МПС
http://obiavidnes.com/obiava/135867/pylno-avtokasko

Страница 59/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

Бебешки рокли
Предлагаме богат набор от бебешки рокли
http://obiavidnes.com/obiava/135866/bebeshki-rokli

Гидерос
Предлагаме богат набор от гидероси.
http://obiavidnes.com/obiava/135865/gideros

Просечена ламарина
По своята същност просечената ламарина представлява една мрежа от метал
http://obiavidnes.com/obiava/135864/prosechena-lamarina

Боя за стена
Италиански бои за стени.
http://obiavidnes.com/obiava/135863/boya-za-stena

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo ThinkPad Tablet 10.1" 1838 42T4965
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo ThinkPad Tablet 10.1" 1838 42T4965, 7.4V, 3250 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/135862/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-thinkpad-tablet-101-1838-42t4965

Травертино мазилка
Травертино мазилката е вид декоративна мазилка, притежаваща облик на луксозна каменна облицовка
http://obiavidnes.com/obiava/135861/travertino-mazilka

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/135860/30-50-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
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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/135859/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/135858/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

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
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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/135857/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/135856/masajna-kushetka-magicpro-2

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!
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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/135855/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135854/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
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Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/135853/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Инкубатори
Инкубатори за люпене на на всякакъв вид яйца автоматични 40яйца-150лв,60-190лв,80-210лв,100-230лв,120-250лв.
http://obiavidnes.com/obiava/135852/inkubatori

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/135851/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/135850/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
http://obiavidnes.com/obiava/135849/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
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РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135848/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/135847/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/135846/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/135845/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
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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/135844/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/135843/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
http://obiavidnes.com/obiava/135842/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/135841/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.
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Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135840/finansirane-chrez-preki-investicii

Проектор Optoma X344
Проектор Optoma X344, DLP, 3D Ready, XGA (1024x768), 22 000:1, 3000 lm, 1x HDMI, 2x VGA, 1x USB A, 1x RS-232
http://obiavidnes.com/obiava/135839/proektor-optoma-x344

Проектор Optoma GT1070Xe
Проектор Optoma GT1070Xe, DLP, 3D Ready, Full HD (1920x1080), 23 000:1, 2800 lm, 2x HDMI, 1x USB miniB
http://obiavidnes.com/obiava/135838/proektor-optoma-gt1070xe

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/135837/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

Страница 67/72

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.08.2017

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/135836/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
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/135835/kurs-elektrotehnik---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
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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/135834/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Вентилатор за лаптоп DELL Alienware ALWAR-2508
Вентилатор за лаптоп DELL Alienware ALWAR-2508
http://obiavidnes.com/obiava/135833/ventilator-za-laptop-dell-alienware-alwar-2508

Вентилатор за лаптоп DELL Alienware ALWAR-2508 For GPU
Вентилатор за лаптоп DELL Alienware ALWAR-2508 For GPU
http://obiavidnes.com/obiava/135832/ventilator-za-laptop-dell-alienware-alwar-2508-for-gpu

Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62
Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62
http://obiavidnes.com/obiava/135831/ventilator-za-laptop-msi-ge62-ge72-pe60-pe70-gl62

Вентилатор за лаптоп Samsung NP300V3A
Вентилатор за лаптоп Samsung NP300V3A
http://obiavidnes.com/obiava/135830/ventilator-za-laptop-samsung-np300v3a

Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad T61 T61P TYPE2
Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad T61 T61P TYPE2
http://obiavidnes.com/obiava/135829/ventilator-za-laptop-lenovo-thinkpad-t61-t61p-type2

Вентилатор за лаптоп HP ENVY 14-J 14T-J
Вентилатор за лаптоп HP ENVY 14-J 14T-J
http://obiavidnes.com/obiava/135828/ventilator-za-laptop-hp-envy-14-j-14t-j

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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/135827/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV4-3000 Series
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV4-3000 Series
http://obiavidnes.com/obiava/135826/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-dv4-3000-series

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/135825/30-50-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/135824/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

GLOBAL - международна кредитна карта
GLOBAL - международна кредитна карта с лимит до 3000 лв.
Заем до 5000 лв. Годишна лихва 20%. Максимален срок за погасяване 36 м.
Заем до 15 000 лв. Годишна лихва 20%. Срок на погасяване - по договаряне.
Шанс за одобрение и при влошена кредитна история. (Трудов договор - задължителен)
На равни месечни вноски и без промяна на лихвения % по време на погасяване на заема.
http://obiavidnes.com/obiava/135823/global---mejdunarodna-kreditna-karta

Демонтаж на кламатици в София - М-Клима
С времето климатиците се амортизират и се налага да се демонтират. Демонтирането изглежда лесна задача, но
съществуват някои правила, които трябва да се следват. Демонтажът се осъществява задължително от
специализирани техници. М-Клима предлага професионален демонтаж и превоз на климатик на достъпни цени.
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http://obiavidnes.com/obiava/135822/demontaj-na-klamatici-v-sofiya---m-klima

Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X770 X775
Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X770 X775
http://obiavidnes.com/obiava/135821/ventilator-za-laptop-toshiba-qosmio-x770-x775

Вентилатор за лаптоп Lenovo Yoga 510S-14 510-15ISK Flex 4-1470 4-1570 5V 0.5A
Вентилатор за лаптоп Lenovo Yoga 510S-14 510-15ISK Flex 4-1470 4-1570 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/135820/ventilator-za-laptop-lenovo-yoga-510s-14-510-15isk-flex-4-1470-4-1570-5v-05a

Вентилатор за лаптоп Samsung R711 R728 R730 R750 R770 R780
Вентилатор за лаптоп Samsung R711 R728 R730 R750 R770 R780
http://obiavidnes.com/obiava/135819/ventilator-za-laptop-samsung-r711-r728-r730-r750-r770-r780

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S55T S55T-B 3pin 5V 0.4A
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S55T S55T-B 3pin 5V 0.4A
http://obiavidnes.com/obiava/135818/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-s55t-s55t-b-3pin-5v-04a

Вентилатор с охладител за лаптоп (Left + Right) Lenovo Ideapad yoga 2 pro 13
Вентилатор с охладител за лаптоп (Left + Right) Lenovo Ideapad yoga 2 pro 13
http://obiavidnes.com/obiava/135817/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-left--right-lenovo-ideapad-yoga-2-pro-13

Вентилатор с охладител за лаптоп SONY VAIO FIT13A SVF13 SVF13N
Вентилатор с охладител за лаптоп SONY VAIO FIT13A SVF13 SVF13N
http://obiavidnes.com/obiava/135816/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-vaio-fit13a-svf13-svf13n

Вентилатор за лаптоп DELL Latitude 3340 3350 4pin 5V 0.4A
Вентилатор за лаптоп DELL Latitude 3340 3350 4pin 5V 0.4A
http://obiavidnes.com/obiava/135815/ventilator-za-laptop-dell-latitude-3340-3350-4pin-5v-04a

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion 15-A 15-AB 4pin 5V 0.5A
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion 15-A 15-AB 4pin 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/135814/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-15-a-15-ab-4pin-5v-05a

Вентилатор за лаптоп HP Probook 11 G1 G2 4pin 5V 0.5A
Вентилатор за лаптоп HP Probook 11 G1 G2 4pin 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/135813/ventilator-za-laptop-hp-probook-11-g1-g2-4pin-5v-05a

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 110-14 100-15IBD 4pin 5V 0.5A
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 110-14 100-15IBD 4pin 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/135812/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-110-14-100-15ibd-4pin-5v-05a

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 110-15 5pin 5V 0.5A
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 110-15 5pin 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/135811/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-110-15-5pin-5v-05a
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Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 300 300-14 4pin
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad 300 300-14 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/135810/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-300-300-14-4pin
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