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Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив
Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.5 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137330/grafit-pentel-hi-polymer-za-avtomatichen-moliv

Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив
Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив, B, дебелина на линията 0.7 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137329/grafit-pentel-hi-polymer-za-avtomatichen-moliv

Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив
Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив, B, дебелина на линията 0.5 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137328/grafit-pentel-hi-polymer-za-avtomatichen-moliv

Предлагането на заем между честен човек.
Здравейте г-жа и госпожа
Нуждаете се от помощ за финансиране, за да помогнете на някого или да му платите.
Кредитна оферта от 2,500 € до 500,000 € до 3% годишно.
Няма повече притеснения, моля свържете се с мен: kreditschutzverein@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/137327/predlaganeto-na-zaem-mejdu-chesten-chovek

Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив
Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив, 2B, дебелина на линията 0.7 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137326/grafit-pentel-hi-polymer-za-avtomatichen-moliv

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/137325/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив
Графит Pentel Hi-Polymer за автоматичен молив, 2B, дебелина на линията 0.5 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137324/grafit-pentel-hi-polymer-za-avtomatichen-moliv

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, HB, дебелина на линията 0.9 mm, сив, 36бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137323/grafit-pentel-ain-stein

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, HB, дебелина на линията 0.7 mm, сив, 40бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137322/grafit-pentel-ain-stein

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
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Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/137321/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135692/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, HB, дебелина на линията 0.5 mm, сив, 40бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137320/grafit-pentel-ain-stein

Гарантирана работа в Чехия , 2017 г .
Неквалифициран и квалифициран персонал за Чехия
Неквалифициран персонал :
Хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране
на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат, оранжерии, птицекланница, цех за салати,
хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити, селско стопанство и
животновъдство, складови работници ( Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт ), завод на Шкода, завод за кабели, завод
на Кока кола, пивоварен завод „Козел”.
Заплата от 700 до 1100 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал:
Строители ( широкоспектърен профил ), шлосери, заварчици ( СО2 , аргон, електрод ), електрокаристи.
Заплата от 1100 до 1500 евро.
Не се изисква опит и владеенето на език. Трудов договор, осигуровки, осигурена квартира. Всяка седмица аванс от 40 - 60
евро до заплата, която е на 10-то число на следващия месец за предходния.Тел. 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/137319/garantirana-rabota-v-chehiya--2017-g-

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, HB, дебелина на линията 0.3 mm, сив, 15бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137318/grafit-pentel-ain-stein

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, HB, дебелина на линията 0.2 mm, сив, 10бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137317/grafit-pentel-ain-stein

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, B, дебелина на линията 0.7 mm, сив, 40бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137316/grafit-pentel-ain-stein

Графит Pentel Ain Stein
Графит Pentel Ain Stein, B, дебелина на линията 0.5 mm, сив, 40бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137315/grafit-pentel-ain-stein

Графит Pentel Ain Stein
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Графит Pentel Ain Stein, B, дебелина на линията 0.3 mm, сив, 15бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137314/grafit-pentel-ain-stein

Ролер Pentel Energel BL17
Ролер Pentel Energel BL17, син цвят на писане, дебелина на линията 0.7 mm, гел, сребрист, цената е за 1бр. (продава се в
опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137313/roler-pentel-energel-bl17

Ролер Pentel Energel BLN105
Ролер Pentel Energel BLN105, червен цвят на писане, дебелина на линията 0.7 mm, гел, червен, цената е за 1бр. (продава се
в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137312/roler-pentel-energel-bln105

Ролер Pentel Energel BLN105
Ролер Pentel Energel BLN105, син цвят на писане, дебелина на линията 0.7 mm, гел, син, цената е за 1бр. (продава се в
опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137311/roler-pentel-energel-bln105

Почистващ комплект за LCD монитор
Почистващ комплект за LCD монитор
http://obiavidnes.com/obiava/137310/pochistvasht-komplekt-za-lcd-monitor

Автоматична химикалка Piano PB-165C
Автоматична химикалка Piano PB-165C, син цвят на писане, 0.5 mm, гел, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в
опаковка от 24бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137309/avtomatichna-himikalka-piano-pb-165c

Вентилаторна печка Tesy HL200H
Вентилаторна печка Tesy HL200H, 2 степени на мощност, терморегулатор, безшумна работа, 2000W, сива
http://obiavidnes.com/obiava/137308/ventilatorna-pechka-tesy-hl200h

Canon PowerShot SX730 HS(сребрист)
Canon PowerShot SX730 HS(сребрист), 40x оптично увеличение, 20.3 Mpix, 3,0" (7.62 cm) TFT дисплей, Wi-Fi,
SD/SDHC/SDXC слот, USB, Micro HDMI Type D
http://obiavidnes.com/obiava/137307/canon-powershot-sx730-hssrebrist

Автоматична химикалка Piano PB-165
Автоматична химикалка Piano PB-165, син цвят на писане, 0.5 mm, гел, черен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
24бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137306/avtomatichna-himikalka-piano-pb-165

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
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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/137305/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Автоматична химикалка Piano PB-186
Автоматична химикалка Piano PB-186, син цвят на писане, 0.5 mm, гел, сребрист, цената е за 1бр. (продава се в опаковка
от 24бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137304/avtomatichna-himikalka-piano-pb-186

Интериорна врата Gama 208
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. Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/137303/interiorna-vrata-gama-208

Електрически бойлер TESY GCU 1520 L52 RC
Електрически бойлер TESY GCU 1520 L52 RC, 15л., вертикален, 2 kW, емайлиран, 40.0 x 37.0 x 25.0
http://obiavidnes.com/obiava/137302/elektricheski-boyler-tesy-gcu-1520-l52-rc

Радиатор Tesy CB2009E01R
Радиатор Tesy CB2009E01R, 9 ребра, 3 степени на работа, термостат, 2000W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137301/radiator-tesy-cb2009e01r

Автоматична химикалка Piano PB-1161
Автоматична химикалка Piano PB-1161, син цвят на писане, 0.8 mm, гел, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137300/avtomatichna-himikalka-piano-pb-1161

Магазин - работилница "Къщичка" Готини неща за готини хора
Магазин - работилница за нестандартни подаръци, ръчно изработени и не само.
Бижута, чанти, чаши, тефтери, предмети за дома, авторски картички и много
други неща
http://obiavidnes.com/obiava/137299/magazin---rabotilnica-kyshtichka-gotini-neshta-za-gotini-hora

Кашпи, саксии, градински чешми
Предлагаме ръчно изработени саксии - кашпи ичешми от естествени материали.
Всички модели и размери са налични на склад. Може да ги видите и докосните
в склада в София. Могат и да бъдат изработени изцяло по Ваш избор на размери,
облицовки и цветове в най-кратки срокове.
http://obiavidnes.com/obiava/137298/kashpi-saksii-gradinski-cheshmi

Музейна експозиция "Апартамент на социалистическия бит" (Димитровград, България)
По повод 70-годишнината от създаването на града община Димитровград обзаведе апартамент, пресъздаващ
атмосферата на апартментите от това време (и следващите десетилетия от социализма)
http://obiavidnes.com/obiava/137297/muzeyna-ekspoziciya-apartament-na-socialisticheskiya-bit-dimitrovgrad-bylgariya
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Автоматична химикалка Piano PS-007
Автоматична химикалка Piano PS-007, син цвят на писане, 0.5 mm, гел, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в
опаковка от 24бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137296/avtomatichna-himikalka-piano-ps-007

Бойлер TESY GCV 120 47 30 P61 TSRA
Бойлер TESY GCV 120 47 30 P61 TSRA, вертикален, 3 kW, емайлиран, 40.0 x 37.0 x 25.0
http://obiavidnes.com/obiava/137295/boyler-tesy-gcv-120-47-30-p61-tsra

Canon PowerShot SX432 IS
Canon PowerShot SX432 IS, 45x оптично увеличение, 20.5 Mpix, 3,0" (7.62 cm) TFT дисплей, Wi-Fi, SD/SDHC/SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/137294/canon-powershot-sx432-is

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-6, каса Светъл дъб
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/137293/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-6-kasa-svetyl-dyb

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.
*Всички модели врати Gradde могат да бъдат поръчани и във вариант с пълнеж „перфорирана дървесна плоскост”.
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
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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.
Вратата се предлага и в следните цветове:
Сибирска Лиственица, Дъб Вераде, Ясен Вералинга, Шведски Дъб, Череша Сан Диего, Орех Рибейра
http://obiavidnes.com/obiava/137292/interiorna-vrata-gradde-izrabotena-po-inovativna-tehnologiya-koyato-pozvolyava-cya

Конвектор Tesy CN03150MIS
Конвектор Tesy CN03150MIS, механичен терморегулатор, бързо нагряване, безшумна работа, 1500W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137291/konvektor-tesy-cn03150mis

Автоматична химикалка Wedo Lofty Dots
Автоматична химикалка Wedo Lofty Dots, син цвят на писане, 0.7 mm, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в
опаковка от 25бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137290/avtomatichna-himikalka-wedo-lofty-dots

Конвектор Tesy CN03200MIS
Конвектор Tesy CN03200MIS, механичен терморегулатор, бързо нагряване, безшумна работа, 2000W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137289/konvektor-tesy-cn03200mis

Автоматична химикалка Wedo Multi-Tool
Автоматична химикалка Wedo Multi-Tool, син цвят на писане, 0.7 mm, различни цветове, има стилус, линия и отвертка,
цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 25бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137288/avtomatichna-himikalka-wedo-multi-tool

Бойлер TESY GCV 80 35 24D A06 TS2R
Бойлер TESY GCV 80 35 24D A06 TS2R, 80 л., 2.4 kW вертикален, емайлиран, 113.0 x 37.0 x 35.0
http://obiavidnes.com/obiava/137287/boyler-tesy-gcv-80-35-24d-a06-ts2r

Автоматична химикалка Wedo Touch Pen Speed 2in1
Автоматична химикалка Wedo Touch Pen Speed 2in1, син цвят на писане, 0.7 mm, различни цветове, има стилус, цената е
за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137286/avtomatichna-himikalka-wedo-touch-pen-speed-2in1

Бойлер TESY GCV 80 44 24D A06 TS2R
Бойлер TESY GCV 80 44 24D A06 TS2R, 80 л., 2.4 kW, вертикален, емайлиран, 78.0 x 44.0 x 46.0
http://obiavidnes.com/obiava/137285/boyler-tesy-gcv-80-44-24d-a06-ts2r

Графит Pentel за автоматичен молив
Графит Pentel за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.7 mm, сив, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/137284/grafit-pentel-za-avtomatichen-moliv

Canon EOS M6 Body
Canon EOS M6 Body, 24.2 Mpix, 3,0" (7.62 cm) сензорен TFT дисплей, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, SD/SDHC/SDXC слот, microHDMI
Type D, USB
http://obiavidnes.com/obiava/137283/canon-eos-m6-body
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Автоматичен молив Pentel Click
Автоматичен молив Pentel Click, дебелина на линията 0.5 mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/137282/avtomatichen-moliv-pentel-click

Автоматичен молив Pentel Click
Автоматичен молив Pentel Click, дебелина на линията 0.5 mm, червен
http://obiavidnes.com/obiava/137281/avtomatichen-moliv-pentel-click

Автоматичен молив Pentel Click
Автоматичен молив Pentel Click, дебелина на линията 0.5 mm, син
http://obiavidnes.com/obiava/137280/avtomatichen-moliv-pentel-click

Автоматичен молив Pentel Click
Автоматичен молив Pentel Click, дебелина на линията 0.5 mm, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/137279/avtomatichen-moliv-pentel-click

Автоматичен молив Pentel Orenz
Автоматичен молив Pentel Orenz, дебелина на линията 0.7 mm, син
http://obiavidnes.com/obiava/137278/avtomatichen-moliv-pentel-orenz

Автоматичен молив Pentel 120
Автоматичен молив Pentel 120, дебелина на линията 0.5 mm, син
http://obiavidnes.com/obiava/137277/avtomatichen-moliv-pentel-120

Автоматичен молив Pentel Orenz
Автоматичен молив Pentel Orenz, дебелина на линията 0.2 mm, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137276/avtomatichen-moliv-pentel-orenz

Технически паспорти
Полисструктор ЕООД е създадена през 2004г като естествено продължение на усилията на малък колектив проектанти.
Основна дейност на фирмата е изготвяне на Инвестиционни проекти за сгради и съоръжения по част Конструктивна
http://obiavidnes.com/obiava/137275/tehnicheski-pasporti

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/137274/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Автоматична химикалка Pentel BK417
Автоматична химикалка Pentel BK417, син цвят на писане, 0.7 mm, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
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http://obiavidnes.com/obiava/137273/avtomatichna-himikalka-pentel-bk417

Автоматична химикалка Pentel BK417
Автоматична химикалка Pentel BK417, червен цвят на писане, 0.7 mm, червен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137272/avtomatichna-himikalka-pentel-bk417

Интериорна врата модел 033
"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/137271/interiorna-vrata-model-033

Автоматична химикалка Pentel BK417
Автоматична химикалка Pentel BK417, черен цвят на писане, 0.7 mm, черен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137270/avtomatichna-himikalka-pentel-bk417

Сноу Пикс ви предлага ски и сноуборд уроци
Инструктурите ни владеят няколко езика и са професионално квалифицирани ски и сноуборд учители. Дългогодишният
им опит и страст към спорта са предпоставка за първокласно обслужване и гаранция за добри резултати. При нас
можете бързо да усвоите първи стъпки в ските или да развиете вашата техника на по-високо ниво
http://obiavidnes.com/obiava/137269/snou-piks-vi-predlaga-ski-i-snoubord-uroci

Примамки за риба от Крез Fishing
Онлайн магазинът на Крезз ЕООД krez-fishing.com предлага богата гама от продукти за всеки риболов. Ще намерите
качествени примамки за риба, привличащи по най-реалистичен начин всеки хищник. Предлагат се различни съвременни
модели като: силиконови рибки от изключително мек силикон; пластмасова версия на „болна рибка“, която веднага
променя настроенито на иначе незаинтересованите риби; прецизно изработени блесни с плавно въртене във водата.
http://obiavidnes.com/obiava/137268/primamki-za-riba-ot-krez-fishing

Автоматична химикалка Pentel Wow BK440
Автоматична химикалка Pentel Wow BK440, черен цвят на писане, 1.0 mm, черен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка
от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137267/avtomatichna-himikalka-pentel-wow-bk440

Автоматична химикалка Pentel Wow BK440
Автоматична химикалка Pentel Wow BK440, червен цвят на писане, 1.0 mm, червен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка
от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137266/avtomatichna-himikalka-pentel-wow-bk440

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
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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/137265/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Кристални завеси, тенти и щори
Барон Тенти е дъщерна фирма на Барон ООД, фирмата е един от лидерите в България в изработка на батути, надуваеми
пързалки, плейграунди. 357+ Завършени проекта в България, Румъния и Гърция.Барон разширява дейността си към
производство и монтаж на тенти и ветроупорни завеси от ПВЦ-кристал.
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137264/kristalni-zavesi-tenti-i-shtori

Кристални завеси, тенти и щори
Барон Тенти е дъщерна фирма на Барон ООД, фирмата е един от лидерите в България в изработка на батути, надуваеми
пързалки, плейграунди. 357+ Завършени проекта в България, Румъния и Гърция.Барон разширява дейността си към
производство и монтаж на тенти и ветроупорни завеси от ПВЦ-кристал.
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137263/kristalni-zavesi-tenti-i-shtori

Ветроупорни завеси и тенти на изгодни цени
Барон Тенти е дъщерна фирма на Барон ООД, фирмата е един от лидерите в България в изработка на батути, надуваеми
пързалки, плейграунди. 357+ Завършени проекта в България, Румъния и Гърция.Барон разширява дейността си към
производство и монтаж на тенти и ветроупорни завеси от ПВЦ-кристал.
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137262/vetrouporni-zavesi-i-tenti-na-izgodni-ceni

Ветроупорни и кристални завеси
Барон Тенти е дъщерна фирма на Барон ООД, фирмата е един от лидерите в България в изработка на батути, надуваеми
пързалки, плейграунди. 357+ Завършени проекта в България, Румъния и Гърция.Барон разширява дейността си към
производство и монтаж на тенти и ветроупорни завеси от ПВЦ-кристал.
Нашите услуги:
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Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137261/vetrouporni-i-kristalni-zavesi

Изработка на сайтове и уеб дизайн Page Rules
Ние от PageRules предлагаме професионални услуги в сферата на уеб дизайна и SEO оптимизацията. Възползвайте се от
индивидуална изработка на уеб сайт, изработка на онлайн магазин, фирмен сайт и др. Можете да разчитате на нас за
цялостна SEO оптимизация, SEO одит и локална оптимизация. Предлагаме също така и услуги за дигитален маркетинг Facebook реклама, Google Adwords реклама и PPC реклама.
http://obiavidnes.com/obiava/137260/izrabotka-na-saytove-i-ueb-dizayn-page-rules

Английски за деца по метода Хелен Дорон
По метода Хелен Дорон се преподава английски на деца от три месеца до тийнейджърска възраст. Този метод се
основава на естествената склонност на децата да попиват разговорния език от заобикалящата ги среда.
http://obiavidnes.com/obiava/137259/angliyski-za-deca-po-metoda-helen-doron

Автоматична химикалка Pentel Wow BK440
Автоматична химикалка Pentel Wow BK440, син цвят на писане, 1.0 mm, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от
12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137258/avtomatichna-himikalka-pentel-wow-bk440

входна врата модел 701-В
"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/137257/vhodna-vrata-model-701-v

Онлайн магазин за козметика
Тианде е онлайн магазин, който предлага редица продукти на своите потребители в козметичния бранш и се слави с
качеството им. Предлагаме козметика за лице, тяло, коса, здраве и хигиена. Също така серийна и декоративна
козметика, както и парфюми. Пренесете се в сферата на ухайния и ароматен свят. Енергично зараждане за тялото и
усещане за свежест.
http://obiavidnes.com/obiava/137256/onlayn-magazin-za-kozmetika

Интериорна врата Gama 206, цвят Сив кестен
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
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- 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/137255/interiorna-vrata-gama-206-cvyat-siv-kesten

Блиндирана входна врата Модел 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/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. 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/137254/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Входна метална врата модел 516
Представяме входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм или 50мм,
а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е боя. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален
обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата
и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип
„резе“.Дръжката е с отделна розетка.
http://obiavidnes.com/obiava/137253/vhodna-metalna-vrata-model-516

Yoga clothing collection from Arya Sense
The soft, neutral palette of our clothes and accessories is easy to match and watch. It is an expression of the line’s sensibility that
calls for understated eccentricity, the kind that highlights, as opposed to outshines, your personality.
http://obiavidnes.com/obiava/137252/yoga-clothing-collection-from-arya-sense

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14143
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14143, за 40.5мм обектив, 43мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137251/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14143

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15267
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15267, за 52мм обектив, 67мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137250/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15267

16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz, Kingston XMP HyperX Predator, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/137249/16gb-2x8gb-ddr4-3600mhz
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Телевизор Philips 6400 (49PUS6432/12)
Телевизор Philips 6400 (49PUS6432/12), 49" (124.46 cm) 4K Ultra HD LED TV, DVB-T/C/S, Wi-Fi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/137248/televizor-philips-6400-49pus643212

Купувам земеделски земи в област Видин
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Видин в -община Брегово в селата-Балей, Брегово,
Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци -община Бойница в селата – Бойница, Бориловец,
Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци -община Ново Село в
селата – Винарово, Неговановци, Ново Село, Флорентин, Ясен -община Видин в селата – Акациево, Антимово, Бела Рада,
Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк,
Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци,
Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрън, Търняне -община Кула в
селата – Големаново, Извор Махала. Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил
-община Грамада в селата – Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Лъка ,Срацимирово, Тошевци
-община Димово в селата – Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго Поле, Държаница,
Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци, Септемврийци, Скомля,
Шипот, Яньовец, Ярловица -община Ружинци в селата – Бело Поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец,
Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле -община Макреш в селата - Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица,
Толовица, Цар Шишманово. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137247/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vidin

Купувам земеделски земи в област Монтана
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Монтана в - община Монтана, в селата –
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор
Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин,
Смоляновци, Студено Буче, Сумер, Трифоново -община Бойчиновци, в селата – Бели Брег, Бели Брод, Бойчиновци,
Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци -община Брусарци, в
селата – Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива Бара, Одоровци,
Смирненски -община Вълчедръм, в селата – Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово,
Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни Връх -община Лом, в селата – Добри Дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом,
Орсоя, Сливата, Сталийска Махала, Станево, Трайково -община Медковец, в селата – Аспарухово, Медковец, Пишурка,
Расово, Сливовик -община Якимово, в селата – Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово. Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137246/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-montana

Купувам земеделски земи в област Враца
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Враца в - община Враца, в селата – Баница, Бели
Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик,
Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци, Челопек, Чирен -община Борован, в селата –
Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково -община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран,
Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец -община Криводол, в селата – Баурене,
Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево,
Уровене, Фурен -община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево -община Оряхово,
в селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци -община Хайредин, в селата –
Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137245/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vraca

Купувам земеделски земи в област Плевен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Плевен в -община Белене, в селата – Белене, Бяла
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Вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари -община Гулянци, в селата – Брест, Гиген, Гулянци, Искър, Долни Вит,
Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково -община Долна Митрополия, в селата – Байкал,
Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа,
Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник -община Долни Дъбник, в селата – Бъркач, Долни Дъбник, Градина, Горни
Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовик -община Левски, в селата – Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана,
Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика,Обнова, Стежерово, Трънчовица -община Никопол, в селата – Асеново,
Бацова Махала, Въбел, Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,
Санадиново, Черковица -община Искър, в селата – Долни луковит, Искър, Писарово, Староселци, Долни луковит 2
-община Плевен, в селата – Беглеж, Бохот, Брестовица, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица,
Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново,
Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен -община Пордим, в селата – Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица,
Одърне, Пордим, Тотлебен -община Червен Бряг, в селата – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци,
Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен Бряг, Чомаковци -община Кнежа, в селата – Бреница, Еница, Кнежа,
Лазарово. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на
парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137244/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven

Купувам земеделски земи в област Велико Търново
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Велико Търново в: -община Велико Търново, в
селата – Балван, Белчевци, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Бранковци, Буковец,
Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща Вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Деветаците, Дичин, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долни Дамяновци, Долен Еневец,
Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Кисьовци, Кладни Дял, Клъшка Река, Куцаровци, Къпиново, Лагерите,
Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Марговци, Миндя, Мишеморков Хан, Момин Сбор, Нацовци, Никюп, Ново Село,
Осенарите, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци,
Райковци, Рашевци, Ресен, Русаля, Русковци, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха Река, Сърненци,
Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Цепенарите, Церова Кория, Цонковци, Шемшево, Шодековци, Ялово -община
Горна Оряховица, в селата – Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица,
Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра -община Лясковец, в селата –
Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя -община Павликени, в селата – Батак, Бутово, Бяла
Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина,
Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово -община Полски Тръмбеш, в селата – Вързулица,
Иванча, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Полски
Тръмбеш, Раданово, Стефан Стамболово, Страхилово -община Свищов, в селата – Алеково, Александрово, Българско
Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Свищов,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена -община Стражица, в селата – Асеново, Балканци, Бреговица, Благоево, Виноград,
Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор -община Сухиндол, в селата – Бяла Река, Горско
Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сухиндол. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137243/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo

Купувам земеделски земи в област Русе
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Русе в -община Борово, в селата – Батин, Борово,
Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник -община Бяла, в селата – Бистренци, Ботров, Бяла,
Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово, Стърмен -община Ветово, в селата –
Кривня, Писанец, Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново -община Две Могили, в селата – Баниска, Батишница, Бъзовец,
Две Могили, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково -община Иваново, в
селата – Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен,
Щръклево -община Русе, в селата – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново Село, Просена, Русе,
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена Вода, Ястребово -община Сливо Поле, в селата – Бабово, Борисово,
Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо Поле, Стамболово, Черешово, Юделник -община
Ценово, в селата – Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
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http://obiavidnes.com/obiava/137242/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-ruse

Купувам земеделски земи в област Разград
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Разград в -община Завет, в селата - Брестовене,
Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево -община Исперих, в селата – Белинци, Бърдоква, Вазово,
Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино,
Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево -община
Кубрат, в селата – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево,
Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер -община Лозница, в селата – Бели Лом, Веселина, Гороцвет,
Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя Вода, Студенец, Трапище, Тръбач,
Чудомир -община Разград, в селата – Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново,
Недоклан, Осенец, Островче, Побит Камък, Просторно, Поройще, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии,
Ушинци, Черковна, Ясеновец -община Самуил, в селата – Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма Вода, Голям Извор,
Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово -община Цар Калоян, в селата –
Езерче, Костанденец, Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от
големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137241/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-razgrad

Купувам земеделски земи в област Търговище
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,
Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя
от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137240/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделски земи в област Шумен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Шумен в -община Венец, в селата – Борци, Боян,
Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково
-община Хитрино, в селата – Байково, Близнаци, Висока Поляна, Върбак, Хитрино, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци,
Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна
-община Каолиново, в селата – Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климентово, Каолиново, Лиси връх, Лятно,
Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач -община Каспичан, в селата – Върбяне, Златна
Нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила, Плиска, Калугерица -община Никола Козлево, в селата – Векилски,
Вълнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица
-община Нови Пазар, в селата – Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Нови Пазар,
Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски, Тръница -община Велики Преслав, в селата
– Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан
Крум, Преслав-Кирково -община Шумен, в селата – Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово,
Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладденец, Костена Река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел,
Овчарово, Панаьот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струино, Царев Брод, Черенча. Плащане веднага след
проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и
арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137239/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-shumen

Страница 14/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.08.2017

Купувам земеделски земи в област Силистра
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Силистра в -община Алфатар, в селата – Алфатар, Алеково,
Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец -община Кайнарджа, в селата – Войново, Голеш, Господиново,
Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав,
Средище, Стрелково -община Силистра, в селата – Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан,
Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец,
Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович -община Дулово, в селата – Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец,
Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда,
Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица -община Тутракан, в селата – Антимово,
Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев
Дол, Цар Самуил, Шуменци -община Главиница, в селата – Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово,
Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина,
Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор -община Ситово, в селата – Босна, Гарван, Добротица, Ирник,
Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137238/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-silistra

Купувам земеделски земи в област Добрич
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Добрич, -община Балчик, в селата-Балчик, Безводица, Бобовец,
Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кремена, Ляхово, Преспа, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци,
Храброво, Царичино -община Генерал Тошево, в селата-Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, Кардам,
Конаре, Крайще, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир,
Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково -община Добрич, в селата-Алцек, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина,
Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово,
Дряново, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Лясково, Ловчанци, Ломница,
Малка Смолница, Медово, Методиево, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево,
Плачидол, Подслон, Полковник Свещарово, Полковник Иваново, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Пчелник, Полковник
Минково, Победа, Росеново, Свобода, Славеево, Самуилово, Смолник, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер,
Сливенци, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Добрич -община Каварна, в селата-Белгун, Било, Божурец,
Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик, Чунчево, Раковски, Селце, Септемврийци,
Травник, Хаджи Димитър, Челопечене -община Крушари, в селата-Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин,
Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник
Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг -община Тервел, в селата-Ангеларий, Балик, Безмер, Божан,
Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар,
Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел,
Честименско -община Шабла, в селата-Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езезрец, Захари
Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци, Шабла.Плащане веднага след проверка на имота пред
нотариус, цената се определя от населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137237/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-dobrich

Купувам земеделски земи в област Варна
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Варна в -Община Аврен, в селата – Аврен,
Бенковски, Болярци, Добри Дол, Дъбравино, Казашка Река, Китка, Круша, Равна Гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Юнак,
Царевци -Община Аксаково, в селата – Ботево, Водица, Въглен, Доброглед, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско,
Кичево, Климентово, Крумово, Куманово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Припек, Радево, Слънчево, Яребична
-Община Белослав, в селата – Белослав, Разделна, Езерово, Страшимирово -Община Бяла, в селата – Горица, Господиново,
Дюлино, Попович, Самотино -Община Ветрино, в селата – Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия,
Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно Село, Ягнило -Община Вълчи Дол, в селата – Бояна, Брестак, Войводино,
Вълчи Дол, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра,
Метличина, Михалич, Оборище, Радан Войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци, Щипско -Община Долни Чифлик, в
селата – Булаир, Бърдарево, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Гроздьово, Детелина, Долни Чифлик, Кривини, Нова Шипка,
Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Юнец -Община Девня, в селата – Девня, Падина, Кипра -Община
Дългопол, в селата – Арковна, Аспарухово, Боряна, Величково, Камен Дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка Вода, Цонево, Голямо Делчево, Яворово -Община Провадия, в селата –
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Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир,
Неново, Овчага, Петров Дол, Провадия, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка,
Черковна, Черноок -Община Суворово, в селата – Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен,
Суворово, Чернево.Плащане веднага след проверка на имота. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137236/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-varna

Купувам земеделски земи в област Бургас
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в обл.Бургас в : -община Айтос в селата- Айтос, Дрянковец,
Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево,
Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка; - община Бургас в селата- Братово, Брястовец, Бургас, Българово, Димчево,
Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море; -община Камено в селата Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново,
Тръстиково, Черни връх; - община Карнобат в селата - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина,
Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач, Козаре, Крумово
градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите,
Церковски, Черково; -община Несебър в селата - Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Несебър, Обзор, Оризаре,
Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тънково; -община Поморие в селата - Александрово, Ахелой, Бата,
Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Поморие, Порой,
Страцин; -община Созопол в селата - Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново,
Равна гора, Росен Созопол, Черноморец; -община Средец в селата - Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник,
Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница,
Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене,
Сливово, Средец, Суходол, Тракийци, Факия; -община Сунгурларе в селата - Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково,
Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис,
Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Сунгурларе, Съединение, Терзийско, Черница, Чубра; -община Руен в селата Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Дюля, Заимчево, Зайчар, Звезда, Каменяк,
Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица,
Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна махала, Струя, Топчийско,
Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Я Плащане веднага след проверка на имота пред нотариус, цената се определя от
населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел. за връзка:0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137235/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-burgas

Купувам земеделски земи в област Сливен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Сливен в -община Нова Загора, в селата –
Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял Кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново,
Коньово, Кортен, Крива Круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет
Могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил Войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско Поле,
Ценино -община Сливен, в селата – Биково, Било, Бинкос, Бозаджии, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно
Александрово, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Калояново, Камен, Кермен, Ковачите, Козин
Дол, Крушаре, Мечкарево, Младово, Мъсърлии, Николаево, Панаретовци, Ръченица, Самуилово, Селиминово, Скобелево,
Средорек, Старо Село, Струпец, Трапоклово, Тополчане, Чинтолово, Чокоба Плащане веднага след проверка на имота,
пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137234/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-sliven

Купувам земеделски земи в област Ямбол
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Ямбол в -община Стралджа, в селата –
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин,
Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда -община Тунджа, в
селата – Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец,
Крумово, Кукорево, Маломир, Меден Кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладененец, Окоп, Победа, Робово,
Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник
-община Болярово, в селата – Болярово, Воден, Вълчи Извор, Голямо Крушево, Горска Поляна, Денница, Дъбово,
Златиница, Иглика, Камен Връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа, Шарково -община Елхово, в селата – Борисово, Бояново, Вълча Поляна, Голям Дервент,
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Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир,
Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/137233/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-yambol

Купувам земеделски земи в област Стара Загора
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в : -община Братя Даскалови в
селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко
Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ,
Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора; -община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово,
Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище,Помощник, Разделна; -община Казанлък в селата – Бузовград,
Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево,
Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново; -община Мъглиж в селата - Ветрен,
Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода; - община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски,
Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово; - община Павел Баня в селата –
Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия,
Тъжа, Търничени; - община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня,
Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен,
Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково; - община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски,
Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре,
Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито,
Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон,
Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан
Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово; -община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево,
Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно
Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Яздач; -община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище,
Димовци, Жълтопол, Конаре. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137232/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-stara-zagora

Купувам земеделски земи в област Пловдив
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в област Пловдив в : - в община Асеновград в селата – Боянци,
Долнослав, Златовръх, Избеглии, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Новаково, Нови Извор, Патриарх Евтимово, Стоево,
Тополово, Червен; - в община Брезово в селата – Борец, Брезово, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово,
Пъдарско, Стрелци, Тюркмен, Чоба; - в община Калояново в селата – Бегово, Главатар, Горна махала, Долна Махала,
Дуванлии, Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Калояново, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем, Черноземен; - в
община Карлово в селата – Баня, Бегунци, Богдан, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене,
Иганово, Калофер, Каравелово, Карлово , Климент, Кърнаре, Марино Поле, Московец, Певците, Пролом, Розино, Соколица,
Столетово, Христо Даново; - в община Марица в селата – Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк,
Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник,
Труд, Царацово, Ясно Поле; - в община Първомай в селата – Брягово, Бяла Река, Виница, Градина, Добри Дол, Драгойново,
Дълбок Извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево; - в община Раковски
в селата – Белозем, Болярино, Момино Село, Раковски, Стряма, Чалъкови, Шишманци; - в община Родопи в селата –
Белащица, Браниполе, Брестник, Брестовица, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Марково, Оризари, Първенец, Устина,
Цалапица, Ягодово; - в община Садово в селата – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево,
Моминско, Поповица, Садово, Селци, Чешнегирово; - в община Сопот в селата – Анево, Сопот; - в община
Стамболийски в селата - Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново Село, Стамболийски, Триводици; - в община Съединение в
селата – Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Съединение, Царимир,
Церетелево; - в община Хисаря в селата – Беловица, Красново, Кръстевич, Мало Крушево, Михилци, Мътеница, Ново
Железаре, Паничери, Старо Железаре, Старосел, Хисаря, Черничево; Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137231/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv

Купувам земеделски земи в област Хасково
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Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Хасково в - община Димитровград, в селата –
Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски Извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец,
Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Меричлери, Радиево, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско,
Черногорово, Ябълково - - община Любимец, в селата – Белица, Васково, Вълче Поле, Георги Добрево, Дъбовец,
Йеросалимово, Лозен, Любимец, Малко Градище, Оряхово - община Минерални Бани, в селата – Ангел Войвода, Боян
Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево - община Свиленград, в
селата – Варник, Генералово, Дервишка Могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина,
Мезек, Михалич, Младиново, Момково,Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна Гора, Райкова Могила, Сива Река, Сладун,
Студена, Чернодъб, Щит - община Симеоновград, в селата – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево,
Свирково, Троян, Тянево - община Стамболово, в селата – Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка,
Голобрадово, Голям Извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно Поле, Жълти Бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево,
Лясковец, Маджари, Малък Извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева Поляна община Харманли, в селата – Бисер, Богомил, Болярски Извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново,
Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър Камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,
Славяново, Смирненци, Черепово, Черна Могила, Шишманово - община Хасково, в селата – Александрово, Брягово,
Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво Поле,
Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи,
Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка Поляна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/137230/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-haskovo

Абсорбатор Elica Elektra IX/F55
Абсорбатор Elica Elektra IX/F55, за вграждане, енергиен клас D, 290W, въздухопоток 647 m3/h, 1 мотор, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/137229/absorbator-elica-elektra-ixf55

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 13137
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 13137, за 30мм обектив, 37мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137228/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-13137

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137227/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
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/137226/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137225/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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/137224/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА 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.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137223/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137222/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14962
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14962, за 49мм обектив, 62мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137221/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14962

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137220/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Ветроупорни и кристални завеси
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137219/vetrouporni-i-kristalni-zavesi

Ветроупорни завеси и тенти на изгодни цени
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137218/vetrouporni-zavesi-i-tenti-na-izgodni-ceni

Ветроупорни завеси и тенти на изгодни цени
Нашите услуги:
Изработка на тенти и брезенти
Изработка на кристални и ветроупорни завеси
Изработка на щори
Тапицерски услуги
Брезенти за камиони, тирове и вагони
Сенници и чадъри
Покривала за басейни, рибарници и лодки
Рекламни винили и транспаренти
http://obiavidnes.com/obiava/137217/vetrouporni-zavesi-i-tenti-na-izgodni-ceni

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137216/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15255
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15255, за 52мм обектив, 55мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137215/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15255

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/137214/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137213/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137212/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137211/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
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/137210/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-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.
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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/137209/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за цялата страна
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/137208/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15262
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15262, за 52мм обектив, 62мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137207/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15262

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
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/137206/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Моля, свържете се с мен, които имате нужда от финансиране
Моля, свържете се с мен, които имате нужда от финансиране
Вие, които търсите финансиране, за да съживите вашия
Дейности или за закупуване на апартамент или за осъществяване на проект
Въпросът за кредитите и сигурността засяга нарастващата клиентела
Търсите легитимен заем или заемодател. Лихвеният процент е 3% (д)
Минималната сума е 1000 евро, а максималната сума от 80 000.00
евро. Ако се интересувате тук е моят имейл адрес: Louis.lecouteau@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/137205/molya-svyrjete-se-s-men-koito-imate-nujda-ot-finansirane

Моля, свържете се с мен, които имате нужда от финансиране
Моля, свържете се с мен, които имате нужда от финансиране
Вие, които търсите финансиране, за да съживите вашия
Дейности или за закупуване на апартамент или за осъществяване на проект
Въпросът за кредитите и сигурността засяга нарастващата клиентела
Търсите легитимен заем или заемодател. Лихвеният процент е 3% (д)
Минималната сума е 1000 евро, а максималната сума от 80 000.00
евро. Ако се интересувате тук е моят имейл адрес: cyruslemeilleur@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/137204/molya-svyrjete-se-s-men-koito-imate-nujda-ot-finansirane

Частен Детектив/Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-София,Пловдив,Бургас!
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
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телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/137203/chasten-detektivdetektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-sofiyaplovdivburgas

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137202/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/137201/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137200/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137199/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение за цялата страна 350 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137198/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana-350

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/137197/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137196/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
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
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http://obiavidnes.com/obiava/137195/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137194/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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/137193/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie
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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/137192/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14649
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14649, за 46мм обектив, 52мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137191/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14649

Най-добрите цени на блиндирани врати
Изборът на блиндирани врати в Пловдив е наистина богат.Предлагаме разнообразие от модели и цветове. Цените ни
започват от 219 лв. Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика).
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/137190/nay-dobrite-ceni-na-blindirani-vrati

Врати от качествен дървесен материал.
Заповядайте при нас в Порта Нова Бургас на ул. Одрин 15, за да разгледате и истински да се насладите на богата гама
от модели и цветове интериорни врати. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/137189/vrati-ot-kachestven-dyrvesen-material

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16258
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16258, за 62мм обектив, 58мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137188/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-16258

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е на 16 км от
Пловдив с нова централна канализация
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Цена:12000 Евро
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/137067/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14652
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14652, за 46мм обектив, 52мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137187/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14652

Заеми до 7000 лв... Ая
Промотирай тази обява
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/137186/zaemi-do-7000-lv-aya

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16772
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16772, за 67мм обектив, 72мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137185/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-16772

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/137184/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/137183/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
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http://obiavidnes.com/obiava/137182/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/137181/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/137180/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/137179/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/137178/angliyski-ezik-v-malta

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
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http://obiavidnes.com/obiava/137177/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/137176/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за кандидат-студенти на Родина
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/137175/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/137174/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/137173/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД София медицинска апаратура
БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД е международна фирма, която развива дейност в София и Пловдив. С много отличия и
достижения в областта на производството на иновативна медицинска апаратура, компанията не спира да се разраства
и да предлага най-добрите решения в направления: физиотерапия, кардиология и естетична медицина.
Адрес: ул. „Брегалница“ 45, 1303 Център, София
Телефон: 089 454 7684
http://obiavidnes.com/obiava/137172/btl-indystriyz-ad-sofiya-medicinska-aparatura
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Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15552
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15552, за 55мм обектив, 52мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137171/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15552

Немско качество на добри цени
Предлагаме Ви висококачествени интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в качеството и
разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!Очакваме Ви в нашия шоурум на ул. Индустриална №3А!!
http://obiavidnes.com/obiava/137170/nemsko-kachestvo-na-dobri-ceni

Немско качество на добри цени
Предлагаме Ви висококачествени интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в качеството и
разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!Очакваме Ви в нашия шоурум на ул. Индустриална №3А!!
http://obiavidnes.com/obiava/137169/nemsko-kachestvo-na-dobri-ceni

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/137168/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/137167/kurs-po-shvedski-ezik--v1

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 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
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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/137166/kurs-po-shvedski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
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/137165/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/137164/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/137163/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Оферта за заем
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Наемете до 500000 евро.
Свържете се с този кредитор за повече информация.
Имейл: aircus.cs001@gmail.com
Viber: +18063195842
http://obiavidnes.com/obiava/137162/oferta-za-zaem

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
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137161/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/137160/kurs-po-angliyski-ezik-a11

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/137159/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1
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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/137158/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
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/137157/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Заеми до 1 млн. Евро.
Интересът е евтин и условията за погасяване са гъвкави.
Свържете се с кредитора за повече информация.
Имейл: aircus.cs001@gmail.com
Viber: +18063195842
http://obiavidnes.com/obiava/137156/zaemi-do-1-mln-evro

НЕДЕЛЕН КУРС ПО 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 10.00 до 13.00 часа. Начало : 10.09.2017 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/137155/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

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.
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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/137154/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v22

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 16.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137153/kurs-po-portugalski-ezik----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/137152/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

Страница 41/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.08.2017

http://obiavidnes.com/obiava/137151/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/137150/kurs-po-frenski-ezik--a1

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/137149/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/137148/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

Душ кабини по поръчка с панти от Смарткеър
Душ кабините по поръчка с панти могат да бъдат изработени в квадратна, правоъгълна, овална, неправилна форма, а
размерите им ги определяте Вие. Обкова на душ кабините е разнообразен като дизайн, дръжките могат да бъдат в
различни форми.
http://obiavidnes.com/obiava/137147/dush-kabini-po-porychka-s-panti-ot-smartkeyr

Душ кабини по поръчка с панти от Смарткеър
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Shower cabins custom made with hinges can be made in a square, rectangular, oval, irregular shape, and their dimensions are
determined by you. Housing for shower cabins is varied in design, handles can be in different shapes.
http://obiavidnes.com/obiava/137146/dush-kabini-po-porychka-s-panti-ot-smartkeyr

Персонализирана детска книжка - Книжка за вкъщи - Book4u
BOOK4U са иновативни книжки, чиято идея е да възпитават, учат и забавляват малчуганите. Героите в тях могат да
бъдат моделирани, както искате, за да се доближават максимално до начина, по който изглежда Вашето дете. Само с
няколко клика, избирате прическата, цвета на косата, очите и аксесоарите на героя. Заглавието на книгата и цялата
история ще бъдат написани специално за Вас, като навсякъде ще присъства името на Вашето слънчице. То лесно ще
открие себе си в страниците на любимата си книжка!
Книжка за вкъщи: изработена е от плътна хартия, двустранно напечатана на една от най-новите висококачествени
дигитални машини, благодарение на което цветовете в книжката са толкова ярки и грабващи.
Книжката се състои от 22 страници + корици.
Размерът й е 15,5х21см, което я прави достатъчно голяма, за да се виждат илюстрациите и същевременно подходяща за
носене в дамска чанта или количка.
За повече информация и поръчки http://www.book4u.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/137145/personalizirana-detska-knijka---knijka-za-vkyshti---book4u

Кжинка за оцветяване - Book4u
BOOK4U са иновативни книжки, чиято идея е да възпитават, учат и забавляват малчуганите. Героите в тях могат да
бъдат моделирани, както искате, за да се доближават максимално до начина, по който изглежда Вашето дете. Само с
няколко клика, избирате прическата, цвета на косата, очите и аксесоарите на героя. Заглавието на книгата и цялата
история ще бъдат написани специално за Вас, като навсякъде ще присъства името на Вашето слънчице. То лесно ще
открие себе си в страниците на любимата си книжка!
За вашите съкровища предлагаме книжки за оцветяване. Настава истинска забава, когато детето започне да оцветява
себе си. Това го кара да развива мисълта си, като се съобразява с това какъв цвят е косата му, какви са очите му и т.н.
Книжката се състои от 22 страници + корици.
За повече информация и поръчки http://www.book4u.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/137144/kjinka-za-ocvetyavane---book4u

Персонализирана детска книжка - Вечна книжка - Book4u
BOOK4U са иновативни книжки, чиято идея е да възпитават, учат и забавляват малчуганите. Героите в тях могат да
бъдат моделирани, както искате, за да се доближават максимално до начина, по който изглежда Вашето дете. Само с
няколко клика, избирате прическата, цвета на косата, очите и аксесоарите на героя. Заглавието на книгата и цялата
история ще бъдат написани специално за Вас, като навсякъде ще присъства името на Вашето слънчице. То лесно ще
открие себе си в страниците на любимата си книжка!
Вечна книжка : това е книжка, която може да се мокри, да се цапа, да се играе в пясъка с нея. Да, вече е реалност! За
най-малките ни приятели предлагаме „вечна книжка“, изработена от специален материал с голяма здравина и
устойчивост.
Книжката се състои от 22 страници + корици.
Размерът й е изключително компактен – 12х16см. За удобството на малчуганите, книжката е захваната със специална
пластмасова дръжка.
За повече информация и поръчки http://www.book4u.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/137143/personalizirana-detska-knijka---vechna-knijka---book4u

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14658
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14658, за 46мм обектив, 58мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137142/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14658

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137141/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137140/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16267
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 16267, за 62мм обектив, 67мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137139/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-16267

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/137138/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 13752
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 13752, за 37мм обектив, 52мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137137/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-13752

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15867
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15867, за 58мм обектив, 67мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137136/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15867

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14958
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 14958, за 49мм обектив, 58мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137135/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-14958

Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 17277
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 17277, за 72мм обектив, 77мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137134/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-17277
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Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15258
Адаптер за филтър Hama Filter Adapter Ring 15258, за 52мм обектив, 58мм филтър
http://obiavidnes.com/obiava/137133/adapter-za-filtyr-hama-filter-adapter-ring-15258

Bosch WTZ11300
Bosch WTZ11300, Stacking kit for washing machines and dryers
http://obiavidnes.com/obiava/137132/bosch-wtz11300

Power over Ethernet Cisco Aironet Power Injector
Power over Ethernet Cisco Aironet Power Injector, IEEE 802.3at
http://obiavidnes.com/obiava/137131/power-over-ethernet-cisco-aironet-power-injector

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/137130/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Настолен компютър HP 280 G2 Microtower (W4A69ES)
Настолен компютър HP 280 G2 Microtower (W4A69ES), четириядрен Skylake Intel Core i5-6500 3.2/3.6 GHz, 4GB DDR4, 1TB
HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/137129/nastolen-kompyutyr-hp-280-g2-microtower-w4a69es

Power over Ethernet Cisco Gigabit Injector
Power over Ethernet Cisco Gigabit Injector, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
http://obiavidnes.com/obiava/137128/power-over-ethernet-cisco-gigabit-injector

Кутия 2.5" (6.35 cm) Zalman ZM-SHE350
Кутия 2.5" (6.35 cm) Zalman ZM-SHE350, за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD, SATA 3, USB 3.0, AES 256 bit енкрипция, кийпад за
заключване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/137127/kutiya-25-635-cm-zalman-zm-she350

Химикалка Epene 0588
Химикалка Epene 0588, зелен цвят на писане, 1.0 mm, прозрачен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137126/himikalka-epene-0588

Преходник Brennenstuhl
Преходник Brennenstuhl, Euro Port/US, 220V, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/137125/prehodnik-brennenstuhl

Обзавеждане за кухни
Мебели Венус - огромно разнообразие от модулни и готови конфигурации кухни, всички размери и функционалности!
Модели от водещи български и чужди фирми на едни от най-достъпните цени! Кратки срокове за доставка, складови
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наличности! Всички модеи са с доказано качество и подходящи за всеки дом, хотел или ресторант. Пълно окомплектоване
с аксесоари - мивки, смесители, канали, термогръб и термоплот и много други. Нашите консултанти са винаги в
готовност да отговорят на вашите въпроси.
www.venus.bg
Тел.: 0893 572 051
http://obiavidnes.com/obiava/137124/obzavejdane-za-kuhni

Химикалка Epene 0588
Химикалка Epene 0588, син цвят на писане, 1.0 mm, прозрачен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137123/himikalka-epene-0588

Ревю на букмейкъра Bet365 в TheBetNet
Вие обичате спорта и залаганията и сте добър в прогнозите на любимите си отбори. Ако търсите платформа с добри
коефициенти, можете да прочетете ревюто на букмейкъра Bet365 в TheBetNet. Освен коефициентите, които той
предлага още при самата регистрация и направеният първи залог, да получите бонус до 100 лева. Важно е да се
отбележи, че бонусът трябва да бъде оползотворен до 90 -тия ден от създаването на акаунта ви.
http://obiavidnes.com/obiava/137122/revyu-na-bukmeykyra-bet365-v-thebetnet

Химикалка Epene 0588
Химикалка Epene 0588, червен цвят на писане, 1.0 mm, прозрачен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137121/himikalka-epene-0588

Изработка и монтаж на врати Ес Би Ес Дизайн
Фирмата е специализирана в производството на висококачествени интериорни и входни врати, за което използва
уменията на най-добрите специалисти в района и утвърдените стандарти на британския мениджмънт.
"Ес Би Ес Дизайн" ЕООД е английско-българска компания със седалище и производствена база в град Шумен.
Постепенно компанията се налага на пазара и придобива статут на водещ производител на висококачествени поръчкови
врати в град Шумен и региона. Голямото разнообразие от модели и изработка изцяло според размерите на клиента
откроява "Ес Би Ес Дизайн" ЕООД от многобройната конкуреция и се превръща в нейна запазена марка! "Ес Би Ее
Дизайн" ЕООД отваря шоурум в град Варна и град Бургас, което е голяма крачка напред в развитието на фирмата и
увеличава значително нейния пазарния дял!
В мострените зали на фирмата нашите клиенти може да се запознаят с качеството на предлаганите от нас продукти.
Фирмените офиси в град Варна и град Бургас разкриват огромния потенциал на пазара на врати по българското
Черноморие и североизточна България и отреждат на компанията водещи позиции в тази област.
Основна цел на "Ес Би Ес Дизайн" ЕООД в краткосрочен план е откриване на фирмени мострени зали във всички по-големи
градове в България и по тозин начин се надяваме да задоволим прогресивно нарастващото търсене на висококачествени
поръчкови врати.
гр. Шумен - централен офис
Индустриална зона | база ОКС
Тел/факс: 054 892010;
Мобилен: 0896 779983;
e-mail: sbs_shumen17@abv.bg
гр. Варна
ул. Брегалница № 4
тел/факс.: 052 691999;
Моб.: 0895 799543;
e-mail: sbs_varna@abv.bg
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гр. Бургас
ул. Сливница № 68
тел/факс.: 056 844955;
Моб.: 0893 558232;
e-mail: sbs_burgas@abv.bg
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!!!
НОВ ФИРМЕН МАГАЗИН ЩЕ ОТВОРИ ВРАТИ В
гр. Русе
ул. Николаевска № 5
За информация и запитвания:
Мобилен: 0896 779983
e-mail: sbs_ruse@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/137120/izrabotka-i-montaj-na-vrati-es-bi-es-dizayn

Химикалка Piano Soft Ink PT-228
Химикалка Piano Soft Ink PT-228, син цвят на писане, 0.5 mm, гел, бял, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137119/himikalka-piano-soft-ink-pt-228

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/137118/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Антена Mikrotik mANTBox 15s RB921GS-5HPACD-15S
Антена Mikrotik mANTBox 15s RB921GS-5HPACD-15S, 5GHz, 1x 10/100/1000 port, 1x SFP port, PoE, 15 dBi
http://obiavidnes.com/obiava/137117/antena-mikrotik-mantbox-15s-rb921gs-5hpacd-15s

Химикалка Piano PT-1158
Химикалка Piano PT-1158, син цвят на писане, 0.5 mm, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137116/himikalka-piano-pt-1158

Интериорни врати на Gradde от Порта Нова. Немското качество!
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/137115/interiorni-vrati-na-gradde-ot-porta-nova-nemskoto-kachestvo

Настолен компютър HP Z440 (T4K25EA)
Настолен компютър HP Z440 (T4K25EA), четириядрен Haswell Intel Xeon E5-1620 v3 3.5/3.6 GHz, 16GB DDR4 ECC, 1TB
HDD, 8x USB 3.0, Windows 10/7
http://obiavidnes.com/obiava/137114/nastolen-kompyutyr-hp-z440-t4k25ea

Давам под наем земеделска земя
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Давам под наем земеделски земи в землища:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/137113/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

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
https://www.youtube.com/watch?v=N0683nAzM7U&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/137112/zaemi-do-7000-lv

Химикалка Raddar 555
Химикалка Raddar 555, син цвят на писане, 0.7 mm, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 50бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/137111/himikalka-raddar-555

Блиндирана входна врата 666
Представяме блиндирана входна врата, изработена от боядисан метал - тип лаково покритие и размери с касата 90/197
см.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навън/дясно. Вратата е
в комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата е в елегантен бял цвят - бяло лаково покритие
и пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата цветова гама. Поддръжката на повърхността й
е лесна и не изисква особени усилия.
http://obiavidnes.com/obiava/137110/blindirana-vhodna-vrata-666

Входна врата модел 018-7
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.
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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/137109/vhodna-vrata-model-018-7

Интериорна врата
Възможните размери на вратата с касата са: 88/201 см
Възможните размери на крилото са: 80/197 см
http://obiavidnes.com/obiava/137108/interiorna-vrata

Прегледи при кардиолог в МЦ Вита
Кардиологията обхваща лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система. Сърдечно-съдовите заболявания
претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието.
http://obiavidnes.com/obiava/137107/pregledi-pri-kardiolog-v-mc-vita

Перална машина Bosch WAT28660BY
Перална машина Bosch WAT28660BY, A+++, 9kg, 1400rpm, Свободностояща, 59.8 см, Тъч-LED дисплей, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/137106/peralna-mashina-bosch-wat28660by

Стъклена интериорна врата, Print G 13-15 Thailand
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа. Възможните размери на крилото
са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая
http://obiavidnes.com/obiava/137105/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-15-thailand

Трявна - селски и еко туризъм
Трявна е атрактивна дестинация за любителите на селски и еко туризъм. Тук можете да се насладите на невероятно
красивата природа, чистия планински въздух и мекия климат. Трявна се намира на около 231 км. от София, 150 км. от
Пловдив, 259 км. от Варна, 207 км. от Бургас и 41 км. от Велико Търново. До Трявна има удобен автобусен и железопътен
транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/137104/tryavna---selski-i-eko-turizym

Курс за готвачи от 25 септември 2017г
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
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интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ
КРУИЗНИ КОРАБИ за речната компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/137103/kurs-za-gotvachi-ot-25-septemvri-2017g

Switch Cisco Catalyst 2960-L
Switch Cisco Catalyst 2960-L, 1000Mbps, 8x LAN1000(PoE), 2x SFP Ports
http://obiavidnes.com/obiava/137102/switch-cisco-catalyst-2960-l

Абсорбатор Elica Cruise 60
Абсорбатор Elica Cruise 60, външен, клас D, 215W, въздухопоток 647 m3/h, 1 мотор, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/137101/absorbator-elica-cruise-60

Power over Ethernet adapter/converter Ubiquiti F-POE
Power over Ethernet adapter/converter Ubiquiti F-POE, 1x 1000Mbps ethernet PoE port, 1x SFP port
http://obiavidnes.com/obiava/137100/power-over-ethernet-adapterconverter-ubiquiti-f-poe

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг консолидация кредитна линия втора ипотека Придобиване на кредитни
лични заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от
кредити от 2000 евро евро под 800.000'00 продължителност от 5 до 30 години в зависимост от исканата с годишен
лихвен процент интересно фиксиран 3% за всички заявени количества сума. За тези, които искат да се справят с
настоящите финансови проблеми, аз ви оставя по-долу контакти, за да се получи повече информация за условията за
получаване на заем. NB: Готов съм особено банковия и банка остана забранен, а също и на всички онези, които се
нуждаят и може да бъде cr
http://obiavidnes.com/obiava/137099/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг консолидация кредитна линия втора ипотека Придобиване на кредитни
лични заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от
кредити от 2000 евро евро под 800.000'00 продължителност от 5 до 30 години в зависимост от исканата с годишен
лихвен процент интересно фиксиран 3% за всички заявени количества сума. За тези, които искат да се справят с
настоящите финансови проблеми, аз ви оставя по-долу контакти, за да се получи повече информация за условията за
получаване на заем. NB: Готов съм особено банковия и банка остана забранен, а също и на всички онези, които се
нуждаят и може да бъде cr
http://obiavidnes.com/obiava/137098/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг консолидация кредитна линия втора ипотека Придобиване на кредитни
лични заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от
кредити от 2000 евро евро под 800.000'00 продължителност от 5 до 30 години в зависимост от исканата с годишен
лихвен процент интересно фиксиран 3% за всички заявени количества сума. За тези, които искат да се справят с
настоящите финансови проблеми, аз ви оставя по-долу контакти, за да се получи повече информация за условията за
получаване на заем. NB: Готов съм особено банковия и банка остана забранен, а също и на всички онези, които се
нуждаят и може да бъде cr
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http://obiavidnes.com/obiava/137097/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг консолидация кредитна линия втора ипотека Придобиване на кредитни
лични заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от
кредити от 2000 евро евро под 800.000'00 продължителност от 5 до 30 години в зависимост от исканата с годишен
лихвен процент интересно фиксиран 3% за всички заявени количества сума. За тези, които искат да се справят с
настоящите финансови проблеми, аз ви оставя по-долу контакти, за да се получи повече информация за условията за
получаване на заем. NB: Готов съм особено банковия и банка остана забранен, а също и на всички онези, които се
нуждаят и може да бъде cr
http://obiavidnes.com/obiava/137095/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Предлагаме заеми между физически лица
Това съобщение е за всички онези, които спешно се нуждаят от сериозно и най-вече да заем: Трябва да се направи заем,
моля обърнете внимание на областите, в които мога да ви помогнат: Финансиране на недвижими имоти заеми
Инвестиционни кредити автомобил заем дълг консолидация кредитна линия втора ипотека Придобиване на кредитни
лични заеми Всъщност, реших да направя тази дейност, за да се позволи на всеки човек в нужда, за да се възползват от
кредити от 2000 евро евро под 800.000'00 продължителност от 5 до 30 години в зависимост от исканата с годишен
лихвен процент интересно фиксиран 3% за всички заявени количества сума. За тези, които искат да се справят с
настоящите финансови проблеми, аз ви оставя по-долу контакти, за да се получи повече информация за условията за
получаване на заем. NB: Готов съм особено банковия и банка остана забранен, а също и на всички онези, които се
нуждаят и може да бъде cr
http://obiavidnes.com/obiava/137096/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

Power over Ethernet кабел/сет MikroTik ADA-POE-AP
Power over Ethernet кабел/сет MikroTik ADA-POE-AP
http://obiavidnes.com/obiava/137094/power-over-ethernet-kabelset-mikrotik-ada-poe-ap

Power over Ethernet adapter Mikrotik RBGPOE
Power over Ethernet adapter Mikrotik RBGPOE, 1000 Mbps, 9-48V
http://obiavidnes.com/obiava/137093/power-over-ethernet-adapter-mikrotik-rbgpoe

Стойка за стена Hama Ultraslim TILT
Стойка за стена Hama Ultraslim TILT, за екрани 10"-26", VESA до 75x100, до 25кг
http://obiavidnes.com/obiava/137092/stoyka-za-stena-hama-ultraslim-tilt

Скенер Canon C230
Скенер Canon C230, 600 x 600 dpi, A4, Duplex, ADF, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/137091/skener-canon-c230

Обектив Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR за Nikon
Обектив Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR за Nikon
http://obiavidnes.com/obiava/137090/obektiv-nikon-af-p-dx-nikkor-10-20mm-f45-56g-vr-za-nikon

Лаптоп Apple MacBook Pro 13 (Z0UH00042/BG)
Лаптоп Apple MacBook Pro 13 (Z0UH00042/BG), сив, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7360U 2.3/3.6GHz, 13.3" (33.78 cm)
Quad HD IPS LED Retina Display, 8GB, 128GB SSD, 2x Thunderbolt 3, Sierra, 1.37kg
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http://obiavidnes.com/obiava/137089/laptop-apple-macbook-pro-13-z0uh00042bg

Обектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art за Canon
Обектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art за Canon
http://obiavidnes.com/obiava/137088/obektiv-sigma-18-35mm-f18-dc-hsm-art-za-canon

Обектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art за Nikon
Обектив Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art за Nikon
http://obiavidnes.com/obiava/137087/obektiv-sigma-18-35mm-f18-dc-hsm-art-za-nikon

Светкавица Sony HVL-F45RM
Светкавица Sony HVL-F45RM, до 30м работен охбват, 4x AA батерии, водо/прахозащита
http://obiavidnes.com/obiava/137086/svetkavica-sony-hvl-f45rm

Сверткавица Nikon SB-500 в комплект със зарядно GP с батерии
Сверткавица Nikon SB-500 в комплект със зарядно GP с батерии, LED 100lx лампа, 2x AA LR6 батерии
http://obiavidnes.com/obiava/137085/svertkavica-nikon-sb-500-v-komplekt-sys-zaryadno-gp-s-baterii

Курс по немски за подготовка на кандидат-студенти
Предлагам онлайн обучение по немски, всички нива (Skype). За подготовка на кандидат-студенти. Преподавам от 10 год. в
Университет в Германия.Обучението е индивидуално и съобразено с темпото и културата на учене на всеки. Висок
процент на успеваемост! Очаквам много и мотивирани млади хора:)Genka Yankova-Brust
Контакт: geni_post@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/137084/kurs-po-nemski-za-podgotovka-na-kandidat-studenti

Опаковачно тиксо – Тиксо-Ленти
Компанията Тиксо-Ленти се занимава с производството на рекламни опаковки.За клиентите предлагаме :хартиено
тиксо,опаковачно тиксо,брандиране на тиксо ,рекламно стреч фолио.Тиксото с рекламен натпис се употребява при
опаковане на продукти ,подаръци и др.Изготвянето му е от екологични материали.
http://obiavidnes.com/obiava/137083/opakovachno-tikso--tikso-lenti

Светкавица Canon 430 EX III-RT в комплект с аксесоари Cactus Bands и Bounce Card Kit
Светкавица Canon 430 EX III-RT в комплект с аксесоари Cactus Bands и Bounce Card Kit, LCD дисплей, до 30м работен
охбват, "slave" и "master" режим, 4x AA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/137082/svetkavica-canon-430-ex-iii-rt-v-komplekt-s-aksesoari-cactus-bands-i-bounce-card

Nikon CoolPix A10(сребрист) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с
батерии
Nikon CoolPix A10(сребрист) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с батерии, 5x оптично
увеличение, 16.1 Mpix, 2.7" (6.8 cm) LCD дисплей, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/137081/nikon-coolpix-a10srebrist-v-komplekt-s-karta-pamet-nikon-sdhc-4gb-class6-i-zar

Nikon CoolPix A10(червен) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с
батерии
Nikon CoolPix A10(червен) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с батерии, 5x оптично
увеличение, 16.1 Mpix, 2.7" (6.8 cm) LCD дисплей, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/137080/nikon-coolpix-a10cherven-v-komplekt-s-karta-pamet-nikon-sdhc-4gb-class6-i-zaryad
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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/137079/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Switch HPE OfficeConnect 1420-16G
Switch HPE OfficeConnect 1420-16G, 1000Mbps, 16x LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/137078/switch-hpe-officeconnect-1420-16g

Switch Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC
Switch Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC, 1000Mbps, 7x LAN1000, PoE, 1x Ethernet/SFP combo port
http://obiavidnes.com/obiava/137077/switch-mikrotik-ccr1009-7g-1c-pc

Експандер за ръце и тяло Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137076/ekspander-za-ryce-i-tyalo--multifunkcionalen-ured-za-fitnes-multi-flex-pro
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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137075/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137074/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
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Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137073/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/137072/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Nikon CoolPix A10(лилав Art) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с
батерии
Nikon CoolPix A10(лилав Art) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с батерии, 5x оптично
увеличение, 16.1 Mpix, 2.7" (6.8 cm) LCD дисплей, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/137071/nikon-coolpix-a10lilav-art-v-komplekt-s-karta-pamet-nikon-sdhc-4gb-class6-i-za

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землища:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/137070/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://apollon.net/la/brestovica.html
http://obiavidnes.com/obiava/137069/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Продавам парцел-УПИ в село Тянево-Хасковска
Продавам парцел-УПИ в село Тянево-Хасковска 3692кв.м, в регулация на селото.
цена: 12800 евро
http://apollon.net/la/tqnevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/137068/prodavam-parcel-upi-v-selo-tyanevo-haskovska

Блиндирана входна врата 093-G
Блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. Дебелината на крилото е 50мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна, навътре/лява, навътре/дясна. Покритието е
машинно поставено, топло пренесено PVC фолио в тъмно кафяв цвят.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава,
иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново строителство/, където размерът на вратата
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отговаря на размера на отвора. Стилната геометрична шарка придава цялостен завършек на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/137066/blindirana-vhodna-vrata-093-g

Nikon CoolPix A10(черен) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с
батерии
Nikon CoolPix A10(черен) в комплект с карта памет Nikon SDHC 4GB Class6 и зарядно GP с батерии, 5x оптично
увеличение, 16.1 Mpix, 2.7" (6.8 cm) LCD дисплей, micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/137065/nikon-coolpix-a10cheren-v-komplekt-s-karta-pamet-nikon-sdhc-4gb-class6-i-zaryadn

Интериорна врата серия Gamma, модел 201, цвят Бреза
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/137064/interiorna-vrata-seriya-gamma-model-201-cvyat-breza

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/137063/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Индивидуално обучение по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137062/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137061/bulgarian-for-foreigners
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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/137060/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137059/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137058/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137057/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137056/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137055/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137054/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137053/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137052/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137051/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137050/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137049/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik
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Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137048/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137047/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/137046/individualno-obuchenie

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и скулптура за деца през седмицата.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/137045/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Етикети за принтери Термо Директ
Етикети за принтери Термо Директ, размер 70x38mm, 900бр., бели
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http://obiavidnes.com/obiava/137044/etiketi-za-printeri-termo-direkt

Нови модели обувки и чанти от Боснев
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки и чанти. Предлагаме огромно разнообразие от ежедневни обувки,
сандали, чехли, спортни обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/137043/novi-modeli-obuvki-i-chanti-ot-bosnev

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Здравейте г-н / г-жа
Вие сте във финансова безизходица от години. Търсите решение на проблемите с кредита и банковите отхвърления.
Необходимост от информация за предприемачите, вашите проекти за недвижими имоти и други. Ние ви предоставяме
бързи заеми, обезпечени от 2000 до 500 000 € за кратко време с лихва от 2% по лихви съгласно правните разпоредби и
надеждни без усложнения. Гражданин, верен на своя ангажимент, ние сме на ваше разположение
(lavachecatherine@outlook.fr), за да направят вашите желания реалност.
В интерес да ви помогнем, ние ви благодарим.
сърдечно
http://obiavidnes.com/obiava/137042/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

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/137041/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Hие сме -Маистори за ремонт на покриви
Hие сме -Маистори за ремонт на покриви -Направа на дървени конструкций -Претърсване и редене на покрив сас
керемиди -Хидроизолаций със усилен воалит -Битумни керемиди -Тенекеджийство -Обшивки със права ламарина -Олуци и
водосточни тръби -Алпинисти и Др.СМР. 7 човека комплексна бригада гаранций срокове GSM:0892921983
http://obiavidnes.com/obiava/137040/hie-sme--maistori-za-remont-na-pokrivi

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/137039/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е на 16 км от
Пловдив с нова централна канализация
Цена:12000 Евро
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/137038/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
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приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/137037/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/137036/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за кандидат-студенти на Родина
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/137035/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/137034/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/137033/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Вентилатор за лаптоп Lenovo Yoga 2 13
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Вентилатор за лаптоп Lenovo Yoga 2 13
http://obiavidnes.com/obiava/137032/ventilator-za-laptop-lenovo-yoga-2-13

Камери за вграждане - онлайн магазин Владекс
В Онлайн магазин „Владекс” може да откриете разнообразни модели камери за вграждане. Продуктите използват
твърдо гориво и са предназначени за отопление на битови и обществени помещения. Тяхната основа е изработена от
корпусна ламарина, а горивните камери са с термошокова стъклокерамика. Моделите включват и чугунена скара,
тухлена облицовка, врати за зареждане, пепелник, клапа за регулиране на тягата и фурна със закалено стъкло.
http://obiavidnes.com/obiava/137031/kameri-za-vgrajdane---onlayn-magazin-vladeks

Занималня Пловдив
Животът на съвременния родител е изпълнен с множество проекти– малки и големи, скъпи и не толкова, делови и лични.
Ние устройваме семейния си бит, започваме работа или правим свой бизнес, купуваме коли, дрехи, храна, ежедневно
решаваме безброй задачи и така до безкрай
http://obiavidnes.com/obiava/137030/zanimalnya-plovdiv

Iamfree pro - обяви и услуги за работа
Iamfree pro e платформа за обяви, където може да споделяте от какво се нуждаете и да потърсите бързо изпълнител.
Имаме обяви за пазаруване, програмисти, обучаващи, детегледачки, майстори и др. Публикувайте обявата си безплатно
при нас ако си търсите изпълнители.
http://obiavidnes.com/obiava/137029/iamfree-pro---obyavi-i-uslugi-za-rabota

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 17-7737
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 17-7737
http://obiavidnes.com/obiava/137028/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-17-7737

BGboats - Лодки и извънбордови двигатели на цени без конкуренция!
Продажба на лодки, колесари и извънбордови двигатели с документи и гарантиран произход! Сервиз, оригинални части,
компютърна диагностика за извънбордови двигатели.
Екипът на BG BOATS оказва помощ и съдействие при избор на лодки, моторна лодка, rib лодки, риболовни лодки, бордови
и извънбордови двигатели, джетове, колесари за лодки, които са най-подходящи за вас.
BG BOATS приема заявки за доставка по поръчка на лодки, моторни лодки, лодки за риболов, rib лодки, джетове, колесари
за лодки, както и двигатели за лодки с различни конски сили.
Поддържаме голямата наличност на лодки втора ръка и извънбордови двигатели втора употреба. Ако не откривате
търсеното от вас, не се колебайте да се свържите с екипа на BG BOATS!
Предлагаме бордовите и извънбордови двигатели нови и втора ръка от марките: Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson, Mercury,
Tohatsu от 4 до 300 конски сили.
Сервиз за извънбордови двигатели и мотори за лодки закупени от BG BOATS.
Услуги: Курсове за водач на малък кораб до 10 метра и Регистрация на лодки и яхти.
Нова услуга: Компютърна диагностика за извънбордови двигатели от марките – Yamaha, Mercury, Suzuki, Honda и
Johnson Evinrude
http://obiavidnes.com/obiava/137027/bgboats---lodki-i-izvynbordovi-dvigateli-na-ceni-bez-konkurenciya

Вентилатор за лаптоп HP ProBook 440 G3
Вентилатор за лаптоп HP ProBook 440 G3
http://obiavidnes.com/obiava/137026/ventilator-za-laptop-hp-probook-440-g3

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.
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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/137025/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.
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/137024/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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- 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/137023/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/137022/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad 310 Series 310-15ISK 310-15ABR
Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad 310 Series 310-15ISK 310-15ABR
http://obiavidnes.com/obiava/137021/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-310-series-310-15isk-310-15abr

стъклена интериорна врата fabric g-12-1
"Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано стъкло с не тъкан текстил, закалено и кантирано. 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. Възмжни цветове: бял, сребърен, златен, меланж и черен.
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Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/137020/styklena-interiorna-vrata-fabric-g-12-1

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-7
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137019/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-7

Стъклена интериорна врата, Sand G 14 -7
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/137018/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14--7

Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62 (For GPU fan)
Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62 (For GPU fan)
http://obiavidnes.com/obiava/137017/ventilator-za-laptop-msi-ge62-ge72-pe60-pe70-gl62-for-gpu-fan

Блиндирана входна врата T-102, цвят Бял
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена каменна вата. Лицевият и задният
панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да
облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок,всяка с
по три активни шипа.Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/137016/blindirana-vhodna-vrata-t-102-cvyat-byal

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite L55W-C L55W-C5236
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite L55W-C L55W-C5236
http://obiavidnes.com/obiava/137015/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-l55w-c-l55w-c5236

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
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Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137014/masajna-kushetka--dvusekcionna

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
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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/137013/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/137012/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137011/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert
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Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/137010/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Стъклена интериорна врата,модел Fabric G 12-1
Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано стъкло с не тъкан текстил, закалено и кантирано. 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. Възмжни цветове: бял, сребърен, златен, меланж и черен.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/137009/styklena-interiorna-vratamodel-fabric-g-12-1

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/137008/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Бързи кредити от БЗД
Българско заемно дружество е част от финансова институция, регистрирана през 1993 г. Всичко става само Онлайн. Без
офиси, будки или гишета, пред които да се редиш. Без ненужни и неприятни посещения вкъщи. При нас взимаш кредит
бързо, дискретно и удобно
http://obiavidnes.com/obiava/137007/byrzi-krediti-ot-bzd

Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VGN-CS VGN CS Series DC 5V 0.12A 3-pin
Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VGN-CS VGN CS Series DC 5V 0.12A 3-pin
http://obiavidnes.com/obiava/137006/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-vgn-cs-vgn-cs-series-dc-5v-012a-3-pin

Матрица за лаптоп AU Optronics B154EW02 V6 (V.7)
Матрица за лаптоп AU Optronics B154EW02 V6 (V.7), 15.4" (39.12 cm) WXGA 1280:800 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/137005/matrica-za-laptop-au-optronics-b154ew02-v6-v7

Матрица за лаптоп Chi Mei N141I6-D11
Матрица за лаптоп Chi Mei N141I6-D11, 14.1" (35.81 cm) WXGA 1280:800 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/137004/matrica-za-laptop-chi-mei-n141i6-d11

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/137003/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/137002/ocenka-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво
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...

Страница 72/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.08.2017

Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/137001/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/137000/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/136999/specializirano-prezentacionno-korporativno-video

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/136998/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
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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/136997/nezavisim-chasten-investitor

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/136996/prodajba-na-biznes

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136995/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

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/136994/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes
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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/136993/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Инвестиции и Бизнес в Болгарии
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД- это частная фирма, специализированная в оказании помощи международным
компаниям, инвестиционным фондам, финансовым институтам, венчурным компаниям, фондам прямых инвестиций.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ помогает инвесторам увеличить свои капиталы и извлечь выгоду для себя от
болгарского бизнеса и болгарской экономики путем инвестирования или полностью приобретения недавно созданных
частных предприятий разных размеров с успешными финансовыми результатами и большим потенциалом в
перспективных секторах.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ предоставляет расширенные услуги после сделки, гарантируя плавный переходный
процесс, защищая интересы инвестора, сосредоточивая его внимание на улучшение бизнеса, операционной
эффективности и снижения рисков.
Больше о фирме БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД на сайте фирмы http://www.bbconsult.bg/инвестиции-в-болгарии
http://obiavidnes.com/obiava/136992/investicii-i-biznes-v-bolgarii

Финансиране чрез Преки Инвестиции
Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на
изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за
инвестиционен интерес.
Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика.
Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136991/finansirane-chrez-preki-investicii

Матрица за лаптоп Chi Mei N184H4-L01
Матрица за лаптоп Chi Mei N184H4-L01, 18.4" (46.73 cm) Full HD 1920:1080 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/136990/matrica-za-laptop-chi-mei-n184h4-l01

Матрица за лаптоп Hewlett Packard LP140WH6-TJB1
Матрица за лаптоп Hewlett Packard LP140WH6-TJB1, 14.0" (20.32 cm) WXGA 1366:768 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/136989/matrica-za-laptop-hewlett-packard-lp140wh6-tjb1

Матрица за лаптоп LG Display LP164WD1-TLA1
Матрица за лаптоп LG Display LP164WD1-TLA1, 16.4"(41.66 cm) WXGA++ 1600:900 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/136988/matrica-za-laptop-lg-display-lp164wd1-tla1

Матрица за лаптоп N101L6-L01
Матрица за лаптоп N101L6-L01, 10.1" (25.65 cm) WSVGA 1024:600 pix., матова
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http://obiavidnes.com/obiava/136987/matrica-za-laptop-n101l6-l01

Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 TI
Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 TI, 11GB, MSI GTX 1080 TI SEAHAWK X, PCI-E 3.0, GDDR5X, 352bit, DisplayPort,
HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136986/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080-ti

SSD 32GB
SSD 32GB, intel Optane, NVMe, M.2 (2280), скорост на четене 1350MB/s, скорост на запис 290MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/136985/ssd-32gb

ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210
ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210, 2x USB 3.0, прозорец, черна/червена, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/136984/atxmicro-atxmini-itx-fortron-cmt210

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/136983/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210
ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210, 2x USB 3.0, прозорец, черна, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/136982/atxmicro-atxmini-itx-fortron-cmt210

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136981/postavyane-na-abokat

Медицинска сестра по домовете
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
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0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136980/medicinska-sestra-po-domovete

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136979/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136978/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Захранване Omega
Захранване Omega, 350W, Passive PFC, 120мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/136977/zahranvane-omega

Стоматологичен Център ФАМА БОНА
Стоматологичен център ФАМА БОНА има 18 годишен опит в дентална медицина и да даваме на
пациентите си решения на проблемите им, здраве, красиви усмивки, нов живот и самочувствие, което ще ги направи
още по-успешни и щастливи.
Със съвременните технологии перфектната усмивка вече е лесно постижима.ЗАПИШЕТЕ СИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАС !
Допълнителни услуги:
1. извършване на ФОКАЛНА ДИАГНОСТИКА И ПАТОГАЛВАНИЗЪМ от най ново поколение -Стоматологичен
център ФАМА БОНА!
2. ИМАТЕ ПРОБЛЕМ- скърцане със зъби. Шини за бруксизъм
3. Индивидуални шини за избелване, изработени в лабораторията по отпечатък от устата на пациента. Вземете
вашата безплатна шприца за избелване!
4. Медицински обеци с най-добрите системи за пробиване на уши в света.
5. БОНДИНГ с дентален микроскоп от Фама Бона за корекция на различни несъвършенства на зъбите!
6. Стоматологичен център ФАМА БОНА в абонаментното обслужване на фирми.
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7. Договор с НЗОК.
8. Спешен кабинет.
9. инфрачервена камера за термодиагностика ТЕСТ НА ГАЛЕН на фокални огнища!ОТ ФАМА БОНА!
10. Лазертерапията със студена светлина (нискочестотна лазерна терапия – LLLT/Съвременен подход помощ при
лечение във физиотерапията на ФАМА БОНА!
http://obiavidnes.com/obiava/136976/stomatologichen-centyr---fama-bona

All In One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 310(310-20IAP/006FBG)
All In One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 310(310-20IAP/006FBG), 19.5" (49.53 cm) Full HD IPS LED-Backlit Display,
четириядрен Apollo Lake Intel Pentium J4205 1.5GHz/2.6GHz, 4GB DDR3, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/136975/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-310310-20iap006fbg

All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004Q)
All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004Q), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.4GHz, 23"(58.42)
Full HD IPS безрамков дисплей, Nvidia GF GT930A 2GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/136974/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-520s-f0cu004q

All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004P)
All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004P), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz,
23"(58.42) Full HD IPS безрамков дисплей, Nvidia GTX 930 2GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/136973/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-520s-f0cu004p

1TB WD А-Data HV100
1TB WD А-Data HV100, бял, 2.5"(6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/136972/1tb-wd-a-data-hv100

Microsoft 850 AES
Microsoft 850 AES, безжична клавиатура и мишка, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136971/microsoft-850-aes

Клавиатура Logitech MX800
Клавиатура Logitech MX800, безжична, немска клавиатура, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/136970/klaviatura-logitech-mx800

Дамски дрехи онлайн eDrehi.com
Онлайн магазини за дамски дрехи Edrehi.com предлага разнообразие от всякакви видове дамски блузи, туники, потници,
панталони и др. http://edrehi.com - Следвай стила си!
http://obiavidnes.com/obiava/136969/damski-drehi-onlayn-edrehicom

Слушалки Logitech G433
Слушалки Logitech G433, микрофон, геймърски, червени
http://obiavidnes.com/obiava/136968/slushalki-logitech-g433

mp3hitove.com - Изтегли нова mp3 музика безплатно
mp3hitove.com - Изтегли най-новата mp3 музика безплатно. Free Download MP3 music.
Изтегли най-новите mp3 хитове безплатно. Текстове на песни
http://obiavidnes.com/obiava/136967/mp3hitovecom---iztegli-nova-mp3-muzika-bezplatno
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Сайтът на истинската лейди - лайфстайл, здраве, красота, благополучие
Тук ще откриете всичко, което една дама търси - съвети за здраве, красота,
любов, пари. Винаги изчерпателни в информацията - женският портал на
България
http://obiavidnes.com/obiava/136966/saytyt-na-istinskata-leydi---layfstayl-zdrave-krasota-blagopoluchie

Слушалки Logitech G433
Слушалки Logitech G433, микрофон, геймърски, сини
http://obiavidnes.com/obiava/136965/slushalki-logitech-g433

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/136964/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, червен
http://obiavidnes.com/obiava/136963/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/136962/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, син
http://obiavidnes.com/obiava/136961/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136960/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226, монохромен, принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 22
стр/мин, USB, Wi-Fi, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/136959/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-226

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 3320
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 3320, монохромен, принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 33
стр/мин, USB, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/136958/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-3320

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 185
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 185, монохромен, принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 18 стр/мин,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/136957/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-185
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