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Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139341/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139340/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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,

Страница 1/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139339/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139338/detoksikator

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
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Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139337/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139336/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/139335/masajna-kushetka

Английски частни уроци по домовете от учителка с опит, подготовка за училище, разнообразни
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учебници,коректна цена
Английски частни уроци по домовете от учителка с опит, подготовка за училище, разнообразни учебници,коректна цена
- 0897675893
http://obiavidnes.com/obiava/139334/angliyski-chastni--uroci--po-domovete-ot-uchitelka-s-opit-podgotovka-za-uchilishte-

Клавиатура за Toshiba Satellite U500 U505 Portege M900 U400 T135
Клавиатура за Toshiba Satellite U500 U505 Portege M900 U400 T135, черна, US
http://obiavidnes.com/obiava/139333/klaviatura-za-toshiba-satellite-u500-u505-portege-m900-u400-t135

Клавиатура за HP ProBook 6450b Compaq 6450b
Клавиатура за HP ProBook 6450b Compaq 6450b, черна, US
http://obiavidnes.com/obiava/139332/klaviatura-za-hp-probook-6450b-compaq-6450b

Клавиатура за Fujitsu Lifebook AH512 AH530 AH531
Клавиатура за Fujitsu Lifebook AH512 AH530 AH531, черна, кирилизирана
http://obiavidnes.com/obiava/139331/klaviatura-za-fujitsu-lifebook-ah512-ah530-ah531

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лЖелая ви успех!ева.
http://obiavidnes.com/obiava/139330/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лЖелая ви успех!ева.
http://obiavidnes.com/obiava/139329/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Клавиатура за GATEWAY NV49C Packard Bell EasyNote NM85 NM87
Клавиатура за GATEWAY NV49C Packard Bell EasyNote NM85 NM87, черна, UK
http://obiavidnes.com/obiava/139328/klaviatura-za-gateway-nv49c-packard-bell-easynote-nm85-nm87

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EA VPC EA
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EA VPC EA, черна, US
http://obiavidnes.com/obiava/139327/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-ea-vpc-ea

Клавиатура за Acer Aspire 3830 4755 4830 ES1-511 ES1-520
Клавиатура за Acer Aspire 3830 4755 4830 ES1-511 ES1-520, черна, US
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http://obiavidnes.com/obiava/139326/klaviatura-za-acer-aspire-3830-4755-4830-es1-511-es1-520

Клавиатура за Acer Aspire 3830 4755 4830 ES1-511 ES1-520
Клавиатура за Acer Aspire 3830 4755 4830 ES1-511 ES1-520, черна, кирилизирана
http://obiavidnes.com/obiava/139325/klaviatura-za-acer-aspire-3830-4755-4830-es1-511-es1-520

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139324/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco

Спешна преса предлага спешен кредит свържете се с нас
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139323/speshna-presa-predlaga-speshen-kredit-svyrjete-se-s-nas

Финансиране без авансова такса
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139322/finansirane-bez-avansova-taksa

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ СИ
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139321/finansirane-na-proektite-si

Трябва да финансира проект контакт г-жа Moutier / / moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139320/tryabva-da-finansira-proekt-kontakt-g-ja-moutier---moutiercatherinegmailcom

оферта заем за уреждане на дълговете си
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139319/oferta-zaem-za-urejdane-na-dylgovete-si

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв :moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
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с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139318/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv-moutiercatherinegmailcom

ЛИЧЕН ЗАЕМ ОФЕРТA спешно : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139317/lichen-zaem-oferta-speshno--moutiercatherinegmailcom

Трябва да финансира проект контакт г-жа Moutier / / moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139316/tryabva-da-finansira-proekt-kontakt-g-ja-moutier---moutiercatherinegmailcom

ПОЛУЧИТЕ ВАШИЯ КРЕДИТ БЕЗОПАСНО спешно : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139315/poluchite-vashiya-kredit-bezopasno-speshno--moutiercatherinegmailcom

ПОЛУЧИТЕ ВАШИЯ КРЕДИТ БЕЗОПАСНО
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139314/poluchite-vashiya-kredit-bezopasno

Решаване на проблемите си финансиране: бърз кредит в 24 часа
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139313/reshavane-na-problemite-si-finansirane-byrz-kredit-v-24-chasa

Кредити до 5000 лв. във Варна спешно
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139312/krediti-do-5000-lv-vyv-varna-speshno

бърз онлайн кредит в рамките на 24 часа
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
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ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139311/byrz-onlayn-kredit-v-ramkite-na-24-chasa

Организация на кредит за хора в затруднено положение
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139310/organizaciya-na-kredit-za-hora-v-zatrudneno-polojenie

кредити между физически лица отлв 5000 до 5.00000 лв : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139309/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-500000-lv--moutiercatherinegmailco

Клавиатура за ASUS X301 X301A
Клавиатура за ASUS X301 X301A, черна, кирилизирана, с цял панел
http://obiavidnes.com/obiava/139308/klaviatura-za-asus-x301-x301a

Клавиатура за HP 500 HP 520
Клавиатура за HP 500 HP 520, черна, US
http://obiavidnes.com/obiava/139307/klaviatura-za-hp-500-hp-520

ЕКСПРЕСНИ КРЕДИТ И НАДЕЖДЕН В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139306/ekspresni-kredit-i-nadejden-v-ramkite-na-24-chasa

Кредити и рефинансиране само по Интернет
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139305/krediti-i-refinansirane-samo-po-internet

кредит онлайн в 24 часa
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139304/kredit-onlayn-v-24-chasa

Кредити и рефинансиране само по Интернет
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
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погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139303/krediti-i-refinansirane-samo-po-internet

заем оферта на промоция за всички
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139302/zaem-oferta-na-promociya-za-vsichki

заем оферта на промоция за всички
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139301/zaem-oferta-na-promociya-za-vsichki

Лаптоп HP ZBook 15U G3 (M6G49AV_22999735_G1X85A) с подарък HP Officejet 7612
Лаптоп HP ZBook 15U G3 (M6G49AV_22999735_G1X85A) с подарък HP Officejet 7612, двуядрен Skylake Intel Core i7-6500U
2.50/3.10 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD UWVA IPS & AMD FirePro W4190M 2GB, (DP), 16GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1,
Windows 10, 1.90kg
http://obiavidnes.com/obiava/139300/laptop-hp-zbook-15u-g3-m6g49av_22999735_g1x85a-s-podaryk-hp-officejet-7612

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, flip cover, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139299/kalyf-apple-iphone-x

Switch DLink DXS-1210-10TS
Switch DLink DXS-1210-10TS, 1000Mbps, 8x LAN1000, 2x SFP Ports
http://obiavidnes.com/obiava/139298/switch-dlink-dxs-1210-10ts

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, flip cover, кожен, сив
http://obiavidnes.com/obiava/139297/kalyf-apple-iphone-x

Лаптоп HP ZBook 15 G4 (Y4E77AV_99262778_G1X85A) с подарък HP Officejet 7612
Лаптоп HP ZBook 15 G4 (Y4E77AV_99262778_G1X85A) с подарък HP Officejet 7612, четириядрен Kaby Lake Intel Core
i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD & Quadro M2200M 4GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD & 500GB HDD,
2x Thunderbolt 3, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/139296/laptop-hp-zbook-15-g4-y4e77av_99262778_g1x85a-s-podaryk-hp-officejet-7612

Лаптоп Acer Aspire Nitro VN7-793G-79NQ(NH.Q25EX.025_120GB_SDD)
Лаптоп Acer Aspire Nitro VN7-793G-79NQ(NH.Q25EX.025_120GB_SDD), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ
2.8/3.8 GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD IPS дисплей & GTX 1050 Ti 4GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB & 1TB SSD, 1x USB TypeC,
Windows 10 Home, 3.10kg
http://obiavidnes.com/obiava/139295/laptop-acer-aspire-nitro-vn7-793g-79nqnhq25ex025_120gb_sdd
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РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лЖелая ви успех!ева.
http://obiavidnes.com/obiava/139294/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лЖелая ви успех!ева.
http://obiavidnes.com/obiava/139293/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, flip cover, кожен, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/139292/kalyf-apple-iphone-x

Монитор LG 34UM59-P
Монитор LG 34UM59-P, 34" (86.36 cm) IPS панел, WQHD, 5ms, 250 cd/m2, 2x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/139291/monitor-lg-34um59-p

Блиндирана входна врата
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината му е 70мм. Крилото е покрито с машинно
поставено топлопренесено PVC-фолио.
http://obiavidnes.com/obiava/139290/blindirana-vhodna-vrata

ACER SP111-32N
ACER SP111-32N, (SP111-32N-P41C), сребрист, четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5GHz, 11.6" (29.46 cm)
IPS FullHD multi-touch Display (HDMI), 4GB DDR3L, 128GB SSD, 1 USB 3.0, Windows 10, 1.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/139289/acer-sp111-32n

Интерорни врати на добри цени
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни на добри цени. Очакваме Ви във ВРАТИ
БУРГАС – ул. Индустриална № 3А!
http://obiavidnes.com/obiava/139288/interorni-vrati-na-dobri-ceni

Интериорни врати на добри цени
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни врати на добри цени. Очакваме Ви във
ВРАТИ БУРГАС – ул. Индустриална №3А!
http://obiavidnes.com/obiava/139287/interiorni-vrati-na-dobri-ceni
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Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/139286/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

PlovdivClima.com - евтин монтаж на климатично оборудване
Нашата фирма се занимава с бърз и качествен монтаж на климатични тела. Опитните ни специалисти ще монтират
вашия климатик за отрицателно време. Монтажът се предлага както за клиенти, закупили климатика от нас, така и за
външни клиенти. Свържете се с нас, за да поръчате най-качествения монтаж на климатично тяло в Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/139285/plovdivclimacom---evtin-montaj-na-klimatichno-oborudvane

Продажба на климатични системи в град Пловдив
PlovdivClima.com предлага различни видове климатични системи на изгодни цени. В магазина ни намират място
най-популярните брандове и можем да предоставим възможно най-добрата климатична система за офиса или дома.
Продуктовата ни гама се състои от сплит или мултисплит системи, разнородни видове климатични тела и модерни
професионални системи. Нашите климатици са тихи и работят с висока енергийна ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/139284/prodajba-na-klimatichni-sistemi-v-grad-plovdiv

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен,тъмно лилав
http://obiavidnes.com/obiava/139283/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139282/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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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/139281/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• 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/139280/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139279/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
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/139278/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Страница 13/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139277/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

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/139276/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
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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/139275/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение
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
• 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/139274/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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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: 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/139273/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение
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/139272/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
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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
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/139271/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

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
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http://obiavidnes.com/obiava/139270/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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/139269/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Netgear ReadyNAS 2312 RR231200-100NES
Netgear ReadyNAS 2312 RR231200-100NES, четириядрен Intel Atom C3538 2.1GHz, без твърд диск(12x SATA 3.5"), 2GB
DDR4 RAM, 4x LAN10/100/1000, 2x USB A 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/139268/netgear-readynas-2312-rr231200-100nes

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139267/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - 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 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/139266/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139265/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
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/139264/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
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
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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/139263/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
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/139262/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139261/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
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/139260/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139259/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

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/139258/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен,тъмно сив
http://obiavidnes.com/obiava/139257/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

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 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
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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/139256/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139255/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Рутер D-Link DIR-859 AC1750
Рутер D-Link DIR-859 AC1750, 1750Mbps, 2.4GHz(450Mbps)/5GHz(1300Mbps), Wireless AC, 4x LAN1000, 1x WAN, 3x външни
антени
http://obiavidnes.com/obiava/139254/ruter-d-link-dir-859-ac1750

Фирма за торовe.Производство на торове.
Фирма за торове Ваки Хим ООД Пловдив. Производство на торове - гел торове, водоразтворими торове, течни торове,
хелати. Внос и търговия с торове.
http://www.vaki-chim.com
http://obiavidnes.com/obiava/139253/firma-za-toroveproizvodstvo-na-torove

Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
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на малки частици, което намалява риска от наранявания.
http://obiavidnes.com/obiava/139252/styklena-vrata-izrabotena-ot-8mm-zakaleno-i-kantirano-styklo-s-gravyura-gladka-

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

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен, червен
http://obiavidnes.com/obiava/139251/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

Блиндирана входна врата 137-P
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навътре/лява,
навън/дясна, 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, четири броя, вградени в касата регулируеми
панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.
Този модел е идеален за жилища в панелни кооперации, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора, а
красивата геометрична фрезовка на крилото ще придаде стилен и елегантен вид на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/139250/blindirana-vhodna-vrata-137-p

Монитор LG 32UD89-W
Монитор LG 32UD89-W, 32" (81.28 cm) IPS панел, UHD 4K, 5ms, 350 cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/139249/monitor-lg-32ud89-w

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139248/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

Netgear ReadyNAS 2312 RR2312G4-100NES
Netgear ReadyNAS 2312 RR2312G4-100NES, четириядрен Intel Atom C3538 2.1GHz, 48TB HDD (12x 4TB) , 2GB DDR4 RAM,
4x LAN10/100/1000, 2x USB A 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/139247/netgear-readynas-2312-rr2312g4-100nes

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен,тъмно син
http://obiavidnes.com/obiava/139246/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

Монитор LG 24BK55WD-B
Монитор LG 24BK55WD-B, 24" (60.96 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5000000 : 1, 300 cd/m2, DVI-D, VGA, AUX
http://obiavidnes.com/obiava/139245/monitor-lg-24bk55wd-b

Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus
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Калъф Apple iPhone 8 Plus/7 Plus, заден капак, кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/139244/kalyf-apple-iphone-8-plus7-plus

Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Yellow - P№ 108R01024 - 6 Sticks - 16 900k
Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Yellow - P№ 108R01024 - 6 Sticks - 16 900k
http://obiavidnes.com/obiava/139243/mastilo-za-xerox-colorqube-8900---yellow---p-108r01024---6-sticks---16-900k

Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Magenta - P№ 108R01023 - 6 Sticks - 16 900k
Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Magenta - P№ 108R01023 - 6 Sticks - 16 900k
http://obiavidnes.com/obiava/139242/mastilo-za-xerox-colorqube-8900---magenta---p-108r01023---6-sticks---16-900k

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/139241/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Аксесоар Orico
Аксесоар Orico, SATA 6GB/s, 7-пин CD-ROM, сив
http://obiavidnes.com/obiava/139240/aksesoar-orico

Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Cyan - P№ 108R01022 - 6 Sticks - 16 900k
Мастило за Xerox ColorQube 8900 - Cyan - P№ 108R01022 - 6 Sticks - 16 900k
http://obiavidnes.com/obiava/139239/mastilo-za-xerox-colorqube-8900---cyan---p-108r01022---6-sticks---16-900k

16GB DDR4 2400 MHz
16GB DDR4 2400 MHz, Crucial CL17(CT16G4WFD824A), ECC Unbuffered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/139238/16gb-ddr4-2400-mhz

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
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Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/139237/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/139236/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

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
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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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139235/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
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Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139234/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139233/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/139232/masajna-kushetka-magicpro

Счетоводни услуги пловдив
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Чрез услугите на Кантора Николов ЕООД Вие ще получите:
Своевременно и оптимално представящи компанията Ви периодични финансови отчети.
Постоянна обратна връзка с Вас относно текущото финансово състояние на компанията.
http://obiavidnes.com/obiava/139231/schetovodni-uslugi-plovdiv

Касета за Xerox Phaser 7100 - Yellow - P№ 106R02608 - 4 500k
Касета за Xerox Phaser 7100 - Yellow - P№ 106R02608 - 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/139230/kaseta-za-xerox-phaser-7100---yellow---p-106r02608---4-500k

Касета за Xerox Phaser 7100 - Magenta - P№ 106R02607 - 4 500k
Касета за Xerox Phaser 7100 - Magenta - P№ 106R02607 - 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/139229/kaseta-za-xerox-phaser-7100---magenta---p-106r02607---4-500k

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139228/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139227/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139226/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

LED крушка Canyon
LED крушка Canyon, A60, E27, 12W, 1103 lm, Студено бяла 4000K
http://obiavidnes.com/obiava/139225/led-krushka-canyon

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139224/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139223/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Xiaomi Mi6 (черен)
Xiaomi Mi6 (черен), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08 сm) Full HD IPS дисплей, осемядрен Snapdragon 835(4x2.45GHz &
4x1.9GHz Kryo ядра), 6GB RAM, 64GB Flash памет, двойна 12 & 8.0 Mpix camera, Android, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/139222/xiaomi-mi6-cheren

Мишка Hama Canosa
Мишка Hama Canosa, оптична(1600 dpi), черна
http://obiavidnes.com/obiava/139221/mishka-hama-canosa
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Мъжки костюми Desizo Monni
Водещият продукт на Desizo Monni са италианските мъжки костюми, създадени от висококачествени платове и ръчна
обработка по най-висока италианска технология. httр://www.dеѕіzоmоnnі.соm/
http://obiavidnes.com/obiava/139220/myjki-kostyumi-desizo-monni

Xiaomi Redmi 4A(златист)
Xiaomi Redmi 4A(златист), поддържа 2 sim карти, 5.0"(12.70 cm) HD IPS дисплей, четиридрен Snapdragon 425 1.4GHz,
2GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 131g
http://obiavidnes.com/obiava/139219/xiaomi-redmi-4azlatist

ЧЕХИЯ БВЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА 100% ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ
ПОСРЕЩА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според квалификацията 800-1200
евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък
стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с договор
задължително. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/139218/chehiya-bvz-komision-garantirana-100-zakonna-rabota-s-dogovor-chrez-agenciya

Интериорна немска врата модел Райхсбург!
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. Покритието при светлите цветове ( Сибирска
Лиственица, Дъб Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,
импрегниран с меламинови смоли и лакове, които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип бял мат, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/139217/interiorna-nemska-vrata-model-rayhsburg

Пералня със сушилня LG F4J6TG1W
Пералня със сушилня LG F4J6TG1W, клас А, капацитет пералня 8 кг./сушилня 5кг, 1400 об./мин, LED дисплей,
самодиагностика, NFC, Direct Drive мотор, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/139216/peralnya-sys-sushilnya-lg-f4j6tg1w

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139215/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Рутер AsRock H2R 2-IN-1 ROUTER
Рутер AsRock H2R 2-IN-1 ROUTER, преносим, 300Mbps, 2.4GHz (300Mbps), Wireless N, 1x WAN 10/100, 2 x internal High
Performance Antennas, Miracast / EZplay / DLNA
http://obiavidnes.com/obiava/139214/ruter-asrock-h2r-2-in-1-router

Туризъм в село Момчиловци
Почивка и туризъм в Момчиловци - ТА "Виталити Традишънс" ООД
ТА „ВИТАЛИТИ ТРАДИШЪНС“ ООД, е създадена с цел да развива туроператорска и турагентска дейност основно в
региона на Родопа планина, и по-специално в родопското село Момчиловци.
Притежава удостоверение за регистрация № РК – 01 – 74532 за Туроператор и Турагент, издадено от Министерството
на туризма.
Предлагаме: собствен целогодишен туристически продукт за всички възрасти с много дейности, забавления,
приключения, празнични оферти, програми за преминаващи групи, екскурзоводи, пешеходни и вело преходи, ски, сноуборд,
информация, настаняване и др.
Екологично чисти продукти, произведени в Момчиловци.
КЛИЕНТИТЕ НИ българи, китайци, руснаци, французи, американци и други, знаят че са специални за нас! Правим всичко
възможно престоят им при нас да бъде ползотворен, цветен и незабравим!
ЗАЩО В МОМЧИЛОВЦИ?–
ЗАЩОТО ТОВА Е ЗЕМЯ ПОГАЛЕНА ОТ БОГА!
РАЙСКО КЪТЧЕ, СЪХРАНИЛО БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО…
ТУК ЧОВЕК СТАВА ЗДРАВ, ДУШЕВНО БОГАТ, СВОБОДЕН И ОБНОВЕН!
Момчиловци е мечтаната планинска приказка!
Сгушено в скута на Родопа планина, ви обещава приказна почивка!
Красивата природа, съхранените легенди и обичаи, преплетени с многовековна история ще се превърнат в подарък за
душата. Тук три светещи кръста и 27 параклиса бдят над християнската вяра, а лековито Аязмо цери млади и стари.
Заради отрицателно-йонизирания боров въздух, здравословната кухня, възможността за преходи сред величествената
природа и вярата, която лекува, селото е обявено за здравно-духовен център. Забележителностите в Момчиловци и
околностите правят населеното място желана туристическа дестинация, гостоприемна в четири сезона. Не случайно
селото е известно в цял Китай като оазиса на дълголетието! Посетете го! Тук ви очакваме с усмивка!
http://obiavidnes.com/obiava/139213/turizym-v-selo-momchilovci

Недвижими имоти и туризъм в село Момчиловци
Недвижими имоти и туризъм Момчиловци -"Планински Рай" ЕООД
КУПЕТЕ ЗДРАВЕ ЗАЕДНО С ДОМА СИ! – това е мотото на нашата агенция „Планински Рай“ ЕООД, създадена с цел
покупко-продажба на недвижими имоти в Момчиловци и района на Смолян.
ЗАЩО ТУК? Защото Родопите са багри, ухание, здраве и любов…Извор на мъдрост, сила, вяра и родолюбие…Съкровище
на история, легенди и традиции…Родолюбиви българи, носещи енергията на новото време, но запазили усмивките,
душите и сърцата си…
НАШАТА ЦЕЛ: да предоставим на клиентите си качествена и бърза услуга при покупко – продажба, управление и
отдаване на недвижими имоти.
Използвайте опита ни, за да защитим Вашите интереси!
Ние сме активни, мобилни, отговорни, дискретни и лоялни!
Имаме желание и готовност за съвместна работа с всички колеги, които държат на качествено и коректно
предоставяне на услугата при посредничество в областта на недвижимите имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/139212/nedvijimi-imoti-i-turizym-v-selo-momchilovci
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lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични ефекти.
www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/139211/lida-shishe

Стъклена интериорна врата Matt G11-1
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено, матово и кантирано стъкло. 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 мат, бронзов мат, син мат и зелен мат.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/139210/styklena-interiorna-vrata--matt-g11-1

128GB Sony XQD G Series QDG128E-R
128GB Sony XQD G Series QDG128E-R, скорост на четене 440MB/sec, скорост на запис 400MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/139209/128gb-sony-xqd-g-series-qdg128e-r

Ревю на букмейкъра Bet365 в PrognoziBG
Интересувате се от различни спортове и понякога залагате на тях? А искате ли да имате по-големи шансове за
печалба? В такъв случай прочетете ревюто на букмейкъра Bet365 в PrognoziBG. Той е един от най-добрите в спорните
залози, предлагащ всевъзможни начини да опирате късмета си, като заложите на футболен мач или друго спортно
събитие.
http://obiavidnes.com/obiava/139208/revyu-na-bukmeykyra-bet365-v-prognozibg

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/139207/otslabni-s-meizitang

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
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http://obiavidnes.com/obiava/139206/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139205/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139204/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Пералня LG F2J5TN3W
Пералня LG F2J5TN3W, клас A+++, капацитет 7кг., 1400 об./мин, 14 програми, LED дисплей, отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/139203/peralnya-lg-f2j5tn3w

levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. Levitra е секс стимулант номер едно в много страни поради своето действие върху мъжкото
либито. Левитра съдържа съставката Verdanafil (Levitra). www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/139202/levitra

Проектор Epson EB-X41
Проектор Epson EB-X41, 3LCD, XGA (1024 x 768
http://obiavidnes.com/obiava/139201/proektor-epson-eb-x41
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64GB Sony XQD G Series QDG64E-R
64GB Sony XQD G Series QDG64E-R, скорост на четене 440MB/sec, скорост на запис 400MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/139200/64gb-sony-xqd-g-series-qdg64e-r

Настолен компютър Dell Optiplex 3050 MiniTower (S0151O3050MTCEE_WIN-14)
Настолен компютър Dell Optiplex 3050 MiniTower (S0151O3050MTCEE_WIN-14), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7500
3.4/3.8 GHz, 4GB DDR4, 500GB HDD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/139199/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3050-minitower-s0151o3050mtcee_win-14

Проектор Epson EB-X05
Проектор Epson EB-X05, 3LCD, XGA (1024 x 768
http://obiavidnes.com/obiava/139198/proektor-epson-eb-x05

Проектор Epson EB-W41
Проектор Epson EB-W41, 3LCD, WXGA (1280 x 800
http://obiavidnes.com/obiava/139197/proektor-epson-eb-w41

Проектор Epson EB-W05
Проектор Epson EB-W05, 3LCD, WXGA (1280 x 800
http://obiavidnes.com/obiava/139196/proektor-epson-eb-w05

Външна батерия/power bank/ A-solar Xtorm XB200L
Външна батерия/power bank/ A-solar Xtorm XB200L, 6700mAh, сива
http://obiavidnes.com/obiava/139195/vynshna-bateriyapower-bank-a-solar-xtorm-xb200l

Барабан за Brother HL-L8260CDW
Барабан за Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, MFC-L8690CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8900CDW,
MFC-L9570CDW - P№ DR421CL - 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139194/baraban-za-brother-hl-l8260cdw

Външна батерия/power bank/ A-solar Xtorm XB202L
Външна батерия/power bank/ A-solar Xtorm XB202L, 17 000mAh, сива
http://obiavidnes.com/obiava/139193/vynshna-bateriyapower-bank-a-solar-xtorm-xb202l

Външна батерия/power bank/ 4smarts Duos Slim Evo
Външна батерия/power bank/ 4smarts Duos Slim Evo, 6000mAh, сива
http://obiavidnes.com/obiava/139192/vynshna-bateriyapower-bank-4smarts-duos-slim-evo

Калъфи за Iphone
Ние от skino. eu сме част от екипа на DomeDesign. skino. eu. е създадена с цел дизайн, производство и търговия на
висококачествени калъфи за мобилни устройства.
Ние от skino. eu сме мотивирани и подготвени за европейски и световен лидер на пазара за аксесоари за мобилни
устройства.
http://obiavidnes.com/obiava/139191/kalyfi-za-iphone

Барабан за Brother HHL-L6400DW - P№ DK22251 - 50 000k
Барабан за Brother HHL-L6400DW - P№ DK22251 - 50 000k

Страница 37/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

http://obiavidnes.com/obiava/139190/baraban-za-brother-hhl-l6400dw---p-dk22251---50-000k

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/139189/levitra

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/139188/levitra

Модул за второ захранване
Модул за второ захранване, 1x Molex, 20/24 pin
http://obiavidnes.com/obiava/139187/modul-za-vtoro-zahranvane

Онлайн магазин за авточасти на ниски цени
Разполагаме с над 500 000 оригинални и алтернативни авточасти и аксесоари за всички марки и модели автомобили на
ниски цени. Известни производители като TRW, MAHLE Original, KYB, BOSCH и Victor Reinz стоят зад качеството на
представените от нас продукти.
https://t-auto.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139186/onlayn-magazin-za-avtochasti-na-niski-ceni

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/139185/kamagra-gel

Касета за Brother HL-L6400DW - Black - P№ TN3520 - 20 000k
Касета за Brother HL-L6400DW - Black - P№ TN3520 - 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139184/kaseta-za-brother-hl-l6400dw---black---p-tn3520---20-000k

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139183/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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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/139182/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139181/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

сексстимуланти
CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и най-използвания
секс стимулант от милиони мъже по целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/139180/seksstimulanti

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/139179/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Касета за Brother HL-L6400DW - Black - P№ TN3512 - 12 000k
Касета за Brother HL-L6400DW - Black - P№ TN3512 - 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139178/kaseta-za-brother-hl-l6400dw---black---p-tn3512---12-000k

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
http://obiavidnes.com/obiava/139177/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

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. panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/139176/zaemi-do-7000-lv

Електровъдица електрическа въдица
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
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Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/139175/elektrovydica-elektricheska-vydica

Инкубатори от Borisof & son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни (30 % off )
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 145 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 245 лв
100яйца - 295 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/139174/inkubatori-ot-borisof--son

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
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e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/139173/razgovoren-angliyski

Комплект 4бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204W
Комплект 4бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204W, 1280x960@25FPS, 3.6mm обектив, H.264, IR осветеност (до 25
метра), 2x външни и 2x вътрешни, Wi-Fi, LAN100
http://obiavidnes.com/obiava/139172/komplekt-4br-ip-kameri-i-nvr-rekorder-netis-sek204w

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139171/bulgarian-for-foreigners

Касета за Brother DCP-J525W/DCP-J725DW/DCP-J925DW/MFC-J430W - Multicolour - P№
LC1220VALBP - 300k
Касета за Brother DCP-J525W/DCP-J725DW/DCP-J925DW/MFC-J430W - Multicolour - P№ LC1220VALBP - 300k
http://obiavidnes.com/obiava/139170/kaseta-za-brother-dcp-j525wdcp-j725dwdcp-j925dwmfc-j430w---multicolour---p-l
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Гледайте последните спортни събития в бар Академията София
The Academy разполага с два от най-големите екрани в България. Гледайте при нас спортни събития на живо на нашите
140 инчови HD екрани, които гарантират незабравими емоции.
http://obiavidnes.com/obiava/139169/gledayte-poslednite-sportni-sybitiya-v-bar-akademiyata-sofiya

Комплект 4бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204
Комплект 4бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204, 1280x960@25FPS, 3.6mm обектив, H.264, IR осветеност (до 15
метра), 4x външни, Wi-Fi, LAN100
http://obiavidnes.com/obiava/139168/komplekt-4br-ip-kameri-i-nvr-rekorder-netis-sek204

Добавки за автомобили
Добавки за автомобили на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/139167/dobavki-za-avtomobili

Акумулатори
Акумулатори на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/139166/akumulatori

Акумулатори за автомобили
Акумулатори за автомобили на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/139165/akumulatori-za-avtomobili

Летни гуми
Летни гуми на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/139164/letni-gumi

Зимни гуми
Зимни гуми на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/139163/zimni-gumi

Спестовен влог
Спестовен влог за вашето бъдеще
http://obiavidnes.com/obiava/139162/spestoven-vlog

Най-високи лихви по депозити
Най-високи лихви по депозити
http://obiavidnes.com/obiava/139161/nay-visoki-lihvi-po-depoziti

Срочни депозити
Срочни депозити за вашето бъдеще
http://obiavidnes.com/obiava/139160/srochni-depoziti

Депозити
Депозити за вашето бъдеще
http://obiavidnes.com/obiava/139159/depoziti
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Лихви по депозити
Лихви по депозити - сигурност за вашето бъдеще
http://obiavidnes.com/obiava/139158/lihvi-po-depoziti

SEO оптимизация
Изграждане на индивидуална SEO маркетингова стратегия
http://obiavidnes.com/obiava/139157/seo-optimizaciya

Комплект 8бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204
Комплект 8бр. IP камери и NVR рекордер Netis SEK204, 1280x960@25FPS, 3.6mm обектив, H.264, IR осветеност (до 25
метра), 8x външни, Wi-Fi, LAN100
http://obiavidnes.com/obiava/139156/komplekt-8br-ip-kameri-i-nvr-rekorder-netis-sek204

lida шише
С lida slim ще отслабнете толкова бързо и лесно, че няма да усетите, кога сте свалили всички ненужни килограми.
Отслабването с лида шише е гарантирано и действа при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/139155/lida-shishe

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/139154/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/,4smarts, Samsung Galaxy S8 Plus, (смартфон)
http://obiavidnes.com/obiava/139153/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

Метална входна врата 137P
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/139152/metalna-vhodna-vrata-137p

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/121461/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo
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Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1300 лв/дка
http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/136219/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

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 приложни изкуства за деца 1 - 6 клас.
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/139151/uroci-po-risuvane-v-sofiya

ИНКУБАТОРИ
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца,190лева 60-80яйца,210лева
80-120яйца,250лева.Полуавтоматични за 40-60яйца,150лева 60-80яйца,170лева 80-120яйца,210лева.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139150/inkubatori

lida,lida
Нашата оригинална Lida е най-доказания продукт за отслабване на пазара в целия свят. Тези билкови капсули за
отслабване са предназначени за всички хора, които искат да отслабнат бързо, лесно, трайно, контролирано и без
странични ефекти.Всеки, който си е поръчал лида от нас става, част от нашето семейство, защото се е преборил с
наднорменото тегло и ни благодари, а ние се радваме, че може да помогнем. С нашата оригинална Lida Daidaihua всеки
остава доволен и щастлив. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/139149/lidalida

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139148/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139147/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139146/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Настолен компютър Fujitsu CELSIUS R940 (FUJ-PC-CEL-R940-K4200)
Настолен компютър Fujitsu CELSIUS R940 (FUJ-PC-CEL-R940-K4200), четириядрен Haswell Intel Xeon E5-2623 v3 3.0/3.5
GHz, nVidia Quadro K4200 4GB, 16GB DDR4, 256GB SSD, 4x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/139145/nastolen-kompyutyr-fujitsu-celsius-r940-fuj-pc-cel-r940-k4200

Курс по английски език за ученици – ниво А2
Учебен център Орбис организира курс А2 по английски език. Курсът се провежда по системата Close up .
Продължителността е 50 учебни часа, всеки вторник и петък от 14:30 до 16:30 часа. Начало : 10.10.2017 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
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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/139144/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по испански език за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по испански език. Курсът се провежда по системата Espanol el
marcha . Продължителността е 50 учебни часа, всеки сряда и петък от 14:30 до 16:30 часа. Начало : 11.10.2017 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/139143/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по италиански език за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по италиански език. Курсът се провежда по системата Raccontami.
Продължителността е 50 учебни часа, всеки вторник и петък от 16:00 до 18:00 часа. Начало : 10.10.2017 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/139142/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici--nachalno-nivo

Неделен курс по шведски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 15.10.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139141/nedelen-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

Съботен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
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румънски език. Курсът се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 60 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало : 07.10.2017
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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139140/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по португалски език ниво В2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2.1. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всеки вторник и четвъртък от 19.00 до 20.00 и е с продължителност 50 учебни
часа. Цена 200 лв. Начало : 17.10.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139139/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

Курс по португалски език за ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, от 13.00 до 16.00 часа. Начало : 30.09.2017 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/139138/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-a2

Съботен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 28.10.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139137/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a2

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
08.10.2017 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139136/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечер курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 28.09.2017
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 N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139135/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

meizitang
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/139134/meizitang

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/,4smarts, Huawei Honor 8 , (смартфон)
http://obiavidnes.com/obiava/139133/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

черна мравка
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
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удължена ерекция, здрава и твърда ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/139132/cherna-mravka

Power Walker VFI 1000 CG PF1
Power Walker VFI 1000 CG PF1, 1000VA/1000W, Online, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/139131/power-walker-vfi-1000-cg-pf1

Сървър Fujitsu Primergy TX1330M1 LFF (FUJ-SER-TX1330M1)
Сървър Fujitsu Primergy TX1330M1 LFF (FUJ-SER-TX1330M1), четириядрен Haswell Intel Xeon E3-1220 v3 3.1/3.5 GHz, 8GB,
250GB HDD, 2x 1Gb LAN, 4x USB 3.0, Free DOS, 300W
http://obiavidnes.com/obiava/139130/syrvyr-fujitsu-primergy-tx1330m1-lff-fuj-ser-tx1330m1

Ховърборд Hama Outdoor Cruiser
Ховърборд Hama Outdoor Cruiser, до 15км/ч скорост, 3ч време за работа, до 120кг, 2x 350W двигатели, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139129/hovyrbord-hama-outdoor-cruiser

Thecus N4810
Thecus N4810, четириядрен Intel Celeron N3160 1.6/2.24GHz, без твърд диск(4x SATA III), 4GB DDR3 RAM, 2x
LAN10/100/1000 BASE-TX, 1x Display Port, 1x HDMI, 2x USB A 3.0, 1x USB 3.0 Type C
http://obiavidnes.com/obiava/139128/thecus-n4810

ZyXEL NSA320S
ZyXEL NSA320S, без твърд диск(2x 2.5"/3/5" SATA II), 1x LAN1000 RJ-45, 3x USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/139127/zyxel-nsa320s

Fujitsu CELVIN NAS QE805
Fujitsu CELVIN NAS QE805, двуядрен Freescale ARMv7 Cortex-A9 1.2GHz, без твърд диск(4x 2.5"/3.5" SATA III), 512MB
RAM, 2x LAN1000, 3x USB A 3.0, eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/139126/fujitsu-celvin-nas-qe805

Слушалки Apple Beats Studio3
Слушалки Apple Beats Studio3, Bluetooth, сини
http://obiavidnes.com/obiava/139125/slushalki-apple-beats-studio3

Слушалки Apple Beats Studio3
Слушалки Apple Beats Studio3, Bluetooth, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/139124/slushalki-apple-beats-studio3

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът), преди полов акт.
Уникалните им съставки са напълно натурални и добре познати. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/139123/kamagra-gel

4 GB DDR4 2133MHz
4 GB DDR4 2133MHz, ADATA AD4U2133J4G15-S, 1.2 V
http://obiavidnes.com/obiava/139122/4-gb-ddr4-2133mhz
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kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/139121/kamagra-gold

Проектор BenQ MX532
Проектор BenQ MX532, DLP, 3D Ready, XGA (1024 x 768
http://obiavidnes.com/obiava/139120/proektor-benq-mx532

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/139119/viagra

Стойка I-BOX H10 Car Holder за Mobile Phone / GPS / PDA
Стойка I-BOX H10 Car Holder за Mobile Phone / GPS / PDA
http://obiavidnes.com/obiava/139118/stoyka-i-box-h10-car-holder-za-mobile-phone--gps--pda

Дрон JJRC H37 Quadcopter
Дрон JJRC H37 Quadcopter, 30м. обхават, камера, FPV предаване в реално време, 6 мин. максимално полетно време,
2.4GHz, 6-осев жироскоп, 360-градусово завъртане, LED осветление за нощен полет, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139117/dron-jjrc-h37-quadcopter

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139116/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139115/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
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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/139114/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

отслабни с лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо
отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12
килограма.Lida Slim е доказан продукт и само при нас може да сте сигурни, че ще отслабнете, бързо и
лесно.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/139113/otslabni-s-lida

All in Onе 520S-23IKU(F0CU004QRI)
All in Onе 520S-23IKU(F0CU004QRI),двуядрен Kaby Lake i3-7100 2.40 GHz, 23"(58.42) Full HD дисплей, NVIDIA GeForce
GT930А 2GB DDR3, 8GB DDR4, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Клавиатура и мишка, Windows 10 home
http://obiavidnes.com/obiava/139112/all-in-one-520s-23ikuf0cu004qri

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/139111/lida-shishe

Сървър Dell PowerEdge R430 (PER4302C)
Сървър Dell PowerEdge R430 (PER4302C), осемядрен Broadwell Intel Xeon E5-2620 v4 2.1/3.0, 16GB DDR4, 120GB SSD, 4 x
1GbE LOM, Free DOS, 550W
http://obiavidnes.com/obiava/139110/syrvyr-dell-poweredge-r430-per4302c

Люпилни-Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца,190лева 60-80яйца,210лева
80-120яйца,250лева.Полуавтоматични за 40-60яйца,150лева 60-80яйца,170лева 80-120яйца,210лева.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139109/lyupilni-inkubatori

Продавам дипломи
Здравейте,
дипломите, които продаваме са напълно изрядни, с най-високо качество.
Дипломите имат - холограми, печати и всички нужни отличителни знаци.
Надписани от професионален калиграф.
Изпратете вашата заявка по пощата, скайп или фейсбук, а ние ще Ви отговорим до 24 часа от подадената заявка.
Успехът е по желание на човека, с когото работим, учебното заведение - също. Възможно е издаването от всяко учебно
заведение на територията на Репбуплика Бъглария.
Цените са следните:
Основно образование (800-1000 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
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Средно образование (800-1200 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
Висше образование (1200-3000 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
Пишете ни, за да Ви предоставим образци.
ОПЦИЯ 'ВПИСВАНЕ'
Ако желаете тази опция, която предлагаме, цената е по-висока.
Опция 'вписване' означава, че ще я впишем в регистъра на МОН.
Вписаните дипломи се използват за превод и легализация (за чужбина)
Невписани
http://obiavidnes.com/obiava/139108/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Здравейте,
дипломите, които продаваме са напълно изрядни, с най-високо качество.
Дипломите имат - холограми, печати и всички нужни отличителни знаци.
Надписани от професионален калиграф.
Изпратете вашата заявка по пощата, скайп или фейсбук, а ние ще Ви отговорим до 24 часа от подадената заявка.
Успехът е по желание на човека, с когото работим, учебното заведение - също. Възможно е издаването от всяко учебно
заведение на територията на Репбуплика Бъглария.
Цените са следните:
Основно образование (800-1000 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
Средно образование (800-1200 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
Висше образование (1200-3000 лв.) Свържете се с нас, за да я уточним за вас!
Пишете ни, за да Ви предоставим образци.
ОПЦИЯ 'ВПИСВАНЕ'
Ако желаете тази опция, която предлагаме, цената е по-висока.
Опция 'вписване' означава, че ще я впишем в регистъра на МОН.
Вписаните дипломи се използват за превод и легализация (за чужбина)
Невписани
http://obiavidnes.com/obiava/139107/prodavam-diplomi

БГ Диагностика
Извършваме автомобилна компютърна диагностика на място. Качествено професионално обслужване на топ цени от
"БГ Диагностика". Разнообразие от резервни части от водещи марки.
http://obiavidnes.com/obiava/139106/bg-diagnostika

Стъклена интериорна врата Принт Дубай, каса цвят Златен Дъб
Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано стъкло с принт.
Принтирането Ви дава неограничени възможности при избора на декорация. Изображението може да бъде
предоставено от Вас.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Стъклената врата се монтира на каса (права или обла), изработена от HDF материал, която може да бъде с различни
размери.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.

Страница 52/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

Отварянето може да бъде навътре/навън, лява/дясна.
В базовия комплект се включва: права каса, гумено уплътнение, прави первази, 8мм стъклено крило мат, 2 броя панти,
брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Този модел позволява да поставите нови стандарти за стил и комфорт във Вашия дом или офис
http://obiavidnes.com/obiava/139105/styklena-interiorna-vrata-print-dubay-kasa-cvyat-zlaten-dyb

Аудио трансмитер Bluetooth Audio Adapter
Аудио трансмитер Bluetooth Audio Adapter, Bluetooth 3.0, съвместим с iPhone, iPad и Android
http://obiavidnes.com/obiava/139104/audio-transmiter-bluetooth-audio-adapter

Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate 60 капсули
Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate е най-силната хранителна добавка за изгаряне на мазнини, специално разработена
за жени. Тя е толкова силна, че не трябва да вземате повече от едно хапче. Това е ултра-концентрирано супер мощно
хапче, което помага за загуба на мазнини и бързата загуба на тегло.
Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate съдържа клинично тестваната формула Advantra Z®, за която е доказано, че ви
помага да увеличите скоростта на метаболизма. За да промените композицията на тялото, е важно да ускорите
метаболитната активност на тялото. Уникалната формула на lipo-6 black extreme е разработена за подпомагане на
този процес чрез различни физиологични пътища.
Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate съдържа Безводен кофеин (Caffeine Anhydrous). Кофеинът ви позволява да
тренирате по-усилено, повишава метаболизма ви, подпомагайки загубата на телесни мазнини. Чрез осигуряване на
кофеин в неговата безводна форма, вие получавате чиста и синтетична форма за максимална ефикасност.
Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate съдържа Yohimbine HCl. Тази съставка се добива от кората на вечно африканско
дърво, известно като Йохимби. Йохимбин се приема от хора, които търсят мощна енергийна добавка за изгаряне на
мазнините. Тази хранителна добавка се категоризира като стимулант поради способността му да увеличава скоростта
и освобождаването на адреналин (епинефрин) и норепинефрин в кръвния поток. Увеличените нива на епинефрин и
норепинефрин водят до повишена термогенеза и метаболизъм. Това от своя страна, комбинирано с правилното хранене и
упражнения води до загуба на мазнини.
Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate съдържа RAUWOLSCINE. Той е известен като алфа-йохимбин и е по-мощен
изомер на йохимбин. Неговият механизъм на действие е много подобен на йохимбина, тъй като може да действа като
алфа адренергичен антагонист и по този начин да подпомага изгарянето на мазнините. Освен това rauwolscine има
същите свойства на афродизиак и подобрение на настроението като йохимбин.
Начин на приемане: Поради изключителната ефикасност на Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate трябва да се спазват
стриктно всички указания на етикета. За да изпитате пълната мощ на lipo-6 black hers ultra concentrate, вземайте по 1
капсула сутрин и още 1 капсула следобед. Не приемайте продукта в рамките на 6 часа от сън. Никога не надхвърляйте 2
капсули на ден.
За максимална ефикасност и най-добри резултати Nutrex lipo-6 black hers ultra concentrate не трябва да се приема с храна.
Консумирайте най-малко 30 минути преди хранене. Освен това lipo-6 black hers ultra concentrate трябва да се използва на
цикли.
http://obiavidnes.com/obiava/139103/nutrex-lipo-6-black-hers-ultra-concentrate-60-kapsuli

Nutrex amino charger-energy 321 грама
Nutrex amino charger-energy е перфектният избор за тези, които търсят BCAA продукт от най-високо качество,
доставящ и допълнителна доза от енергия. Не само, че осигурява на тялото клинична доза BCAA, но и доставя енергия, за
да ви помогне да постигнете ежедневните си резултати в залата.
Всяка доза от хранителната добавка Nutrex amino charger-energy доставя 6 грама BCAA и 500 мг от мощния
анти-катаболитен елемент магнезиев глицинат глутамин хелат (MGG). Това е усъвършенствана форма на глутамин,
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която комбинира глутамин, магнезий и глицин. Той подпомага развитието на мускулите, увеличава и подобрява
възстановяването.
Добавеният енергиен комплекс е внимателно изработена смес, комбинираща TeaCrine® с подобряващите настроението
свойства на N-ацетил-L-тирозин заедно с най-бързо действащия източник на кофеин, кофеин цитрат.
Nutrex amino charger-energy е идеален за консумация преди тренировки или по всяко време през деня, когато трябва да се
заредите с аминокиселини и енергия.
Nutrex amino charger-energy също така поставя нов стандарт, когато става дума за вкус. Този продукт доставя изблик
на екзотични плодови аромати, които са толкова вкусни, че ще искате да се наслаждавате на него през целия ден!
Както вече казахме, Nutrex amino charger-energy съдържа 6 грама BCAA в съотношение на L-левцин, L-изолевцин и L-валин
2: 1: 1 за оптимален мускулен растеж, възстановяване и ефективност. Освен това съдържа 1 грам от аминокиселината
Таурин. Допълването с таурин е показало, че повишава силата, подобрява издръжливостта и подпомага
възстановяването. Той също така е ключов регулатор в течно-електролитния баланс.
Nutrex amino charger-energy съдържа кофеинов цитрат, който е идеалният стимулант за тези, които искат да увеличат
енергията възможно най-бързо. Тази форма на кофеин, повишава нивата на кофеина в кръвта по-бързо от всеки друг
източник на кофеин. Кофеин цитрат незабавно увеличава мускулната сила, концентрацията и настроението. Също така,
подпомага загубата на мазнини и ви помага да тренирате по-интензивно.
Другата съставка във формулата на Nutrex е TeaCrine®. Изследванията показват, че TeaCrine повишава енергията,
умствената яснота и фокусирането. Освен това, TeaCrine има удължен енергиен ефект, който трае продължителен
период от време след консумацията.
Nutrex amino charger-energy съдържа и N-ацетил-L-тирозин. Тази аминокиселина подпомага мозъчната функция,
включително подобряване на концентрацията и бдителността. Също так се регулират нивата на допамин,
настроението и енергията по време на тренировка.
Начин на приемане: Смесете една мерителна лъжичка от хранителната добавка Nutrex amino charger-energy с 200 мл.
вода. Приемайте 30 минути преди тренировка. Не приемайте повече от 3 дози на ден и не приемайте 4 часа преди сън.
http://obiavidnes.com/obiava/139102/nutrex-amino-charger-energy-321-grama

Nutrex amino charger-hydration 399 grams
Nutrex amino charger-hydration се откроява от другите продукти в категорията аминокиселини и BCAA. Не само, че
презарежда тялото ви с клинично дозирано количество BCAA, но също така осигурява жизненоважни електролити за
оптимална хидратация.
Всяка доза от хранителната добавка Nutrex amino charger-hydration доставя 6 грама BCAA и 500 мг от мощния
анти-катаболитен елемент магнезиев глицинат глутамин хелат (MGG). Това е усъвършенствана форма на глутамин,
която комбинира глутамин, магнезий и глицин. Той подпомага развитието на мускулите, увеличава и подобрява
възстановяването. Добавеният хидратиращ комплекс се състои от усъвършенствани минерали от Albion, които от своя
страна позволяват по-добро абсорбиране на ключови електролити. Това помага да се запази интензивността на
тренировката дори при най-тежки условия.
Nutrex amino charger-hydration е идеален за консумация по време и след тренировки или по всяко време през деня, когато
имате нужда от аминокиселини и електролити. Всички съставки и количества са напълно разкрити на етикета, така че
знаете точно какво получавате.
Nutrex amino charger-hydration също така поставя нов стандарт, когато става дума за вкус. Този продукт доставя
изблик на екзотични плодови аромати, които са толкова вкусни, че ще искате да се наслаждавате на него през целия ден!
Както вече казахме, Nutrex amino charger-hydration съдържа 6 грама BCAA в съотношение на L-левцин, L-изолевцин и
L-валин 2: 1: 1 за оптимален мускулен растеж, възстановяване и ефективност. Освен това съдържа 1 грам от
аминокиселината Таурин. Допълването с таурин е показало, че повишава силата, подобрява издръжливостта и
подпомага възстановяването. Той също така е ключов регулатор в течно-електролитния баланс.
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Nutrex amino charger-hydration съдържа и 746 мг. хелатирани минерали, показващи превъзходна бионаличност и абсорбция
без стомашни проблеми. Те помагат за бързото възстановяване на загубените електролити.
Nutrex amino charger-hydration съдържа и 250 мг кокосова вода. Тя съдържа комбинация от натурални електролити,
витамини, минерали, микроелементи, ензими и антиоксиданти. Това е един от най-богатите природни източници на
електролити.
Начин на приемане: Смесете една мерителна лъжичка от хранителната добавка Nutrex amino charger-hydration с 200 мл.
вода. Приемайте между храненията. Когато тренирате, приемайте една доза по време на тренировка или веднага след
нея.
http://obiavidnes.com/obiava/139101/nutrex-amino-charger-hydration-399-grams

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG!
www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/139100/otslabni-s-meizitang

Сървър Dell PowerEdge T330 (PET3301C)
Сървър Dell PowerEdge T330 (PET3301C), четириядрен Kaby Lake Intel Xeon E3-1220, 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x 1GbE LOM,
Free DOS, 495W
http://obiavidnes.com/obiava/139099/syrvyr-dell-poweredge-t330-pet3301c

кралска черна мравка
ЧЕРНА КРАЛСКА МРАВКА Елиминира импотентност и еректилна дисфункция
-Предизвиква мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием
-Действието продължава до 12 часа.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/139098/kralska-cherna-mravka

Проектор NEC UM301W
Проектор NEC UM301W, 3LCD, 3D Ready, WXGA (1280 x 800
http://obiavidnes.com/obiava/139097/proektor-nec-um301w

Балони с хелий в Перник
Пълнене на балони с хелий.
Предлагаме наши балони латексови: изчистени и с щампа, фолиеви цифри и анимационни герои. Пълним и балони донесени
от вас.
Цената определяме на място според обема.
http://obiavidnes.com/obiava/139096/baloni-s-heliy--v-pernik

Стъклена интериорна врата, Matt G 11, каса Светъл дъб
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матирано стъкло. Закалените стъкла увеличават механичната якост и
неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което намалява риска от
наранявания.
Стъклената врата се монтира на каса (права или обла), изработена от HDF материал, която може да бъде с различни
размери.
Възможните размери на стъкленото крило са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Отварянето може да бъде навътре/навън, лява/дясна.

Страница 55/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

В базовия комплект се включва: права каса, гумено уплътнение, прави первази, 8мм стъклено крило мат, 2 броя панти,
брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Този модел е подходящ за Вашия дом или офис. Чрез него ще намалите видимостта, но ще запазите светлината в
помещенията.
Вратата се предлага в следните цветове:
ABCTW
http://obiavidnes.com/obiava/139095/styklena-interiorna-vrata-matt-g-11-kasa-svetyl-dyb

Балони с хелий в Перник
Здравейте, ние предлагаме надуване на балони с хелий.
Пълним балони предлагани от нас:
- латексови: изчистени и с надписи
- фолиеви цифри и анимационни герои.
Или донесени от вас.
Цената определяме на място според обема!
Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/139094/baloni-s-heliy-v-pernik

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/139093/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна
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.
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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 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/139092/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

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/139091/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
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-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139090/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Gembird Ultimate
Gembird Ultimate, комплект мишка,клавиатура,слушалки и подложка, подходяща за гейминг, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139089/gembird-ultimate

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139088/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Блиндирана входна врата Модел Т 686,цвят Спарта
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с лaково
покритие. Размери на вратата с касата 90/200 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-лаково панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация
е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см . 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 заключващи системи DAF-моноблок с три активни
шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см ,изработено от : метал,минерална вата,MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см,с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков : иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с три ключа; бронировка на патрона с вдлъбната капачка против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/139087/blindirana-vhodna-vrata-model-t-686cvyat-sparta

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
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- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139086/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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. panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/139085/zaemi-do-7000-lv

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

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
http://obiavidnes.com/obiava/139084/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski
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Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/139083/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Смарт Часовник BW903 Smart с Тъчскрийн
Смарт Часовник BW903 Smart с Тъчскрийн, Камера, Facebook, розово-златист
http://obiavidnes.com/obiava/139082/smart-chasovnik-bw903-smart-s-tychskriyn

Интериорна врата Gama 207, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация
http://obiavidnes.com/obiava/139081/interiorna-vrata-gama-207-cvyat-zlaten-dyb

Блиндирана входна врата T-503
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лaково 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-лаково панела-всеки по 10мм, а за шумо и термоизолация се използва полистирен. Лицевият и задният панел са с
красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см . 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
заключващи системи DAF-моноблок с три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см ,изработено от : метал, полистирен, MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см,с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков : иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретени патрона с три ключа; бронировка на патрона с вдлъбната капачка против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/139080/blindirana-vhodna-vrata-t-503

Инкубатори от Borisof & son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни (30 % off )
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 145 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 245 лв
100яйца - 295 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
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40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/139079/inkubatori-ot-borisof--son

Интериорна врата Gama 206p
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
600 / 1970 мм
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
Има възможност за избор между два вида регулируеми каси – Стандарт и Панел.
Регулируема каса Панел:
Касата Панел позволява обличането на металната каса на панелните жилища без да е необходимо къртене, като при
това с минимално намаляване на светлия отвор.
Касата е изработена от HDF плоскости с един стационарен и с един плаващ перваз . Целта е да се обхване напълно
металната каса, което придава напълно завършен вид без демонтаж на металната каса.
http://obiavidnes.com/obiava/139078/interiorna-vrata-gama-206p

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://www.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/139077/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://www.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022

Страница 61/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

http://obiavidnes.com/obiava/139076/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Барабан за Canon imageRUNNER 2018
Барабан за Canon imageRUNNER 2018, 2022, 2025, 2030, 2318, 2320 - C-EXV37 - Black - P№ 2101B002 - 60 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139075/baraban-za-canon-imagerunner-2018

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139074/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139073/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139072/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Panasonic LUMIX FZ300(черен) в комплект с чанта DMW-PZS67KK и батерия Panasonic
DMW-BLC12E
Panasonic LUMIX FZ300(черен) в комплект с чанта DMW-PZS67KK и батерия Panasonic DMW-BLC12E, 24x оптично
увеличение, 12.1 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD TFT дисплей, Wi-Fi, SD, SDHC, SDXC слот, microHDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/139071/panasonic-lumix-fz300cheren-v-komplekt-s-chanta-dmw-pzs67kk-i-bateriya-panasonic-

Барабан за Canon IRC2880/3380 series - Black - P№ 0456B002 - 77 000k
Барабан за Canon IRC2880/3380 series - Black - P№ 0456B002 - 77 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139070/baraban-za-canon-irc28803380-series---black---p-0456b002---77-000k

Фритюрник Sapir SP 1980 BC
Фритюрник Sapir SP 1980 BC, 1л, 950W, бял/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/139069/frityurnik-sapir-sp-1980-bc

Касета за Canon iR 3570 / 4570 - C-EXV 12 - P№ 9634A002 - 24 000k
Касета за Canon iR 3570 / 4570 - C-EXV 12 - P№ 9634A002 - 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139068/kaseta-za-canon-ir-3570--4570---c-exv-12---p-9634a002---24-000k

Касета за Canon imageRUNNER 1730i
Касета за Canon imageRUNNER 1730i, 1740i, 1750i - C-EXV37 - P№ 2787B002 - 15 100k
http://obiavidnes.com/obiava/139067/kaseta-za-canon-imagerunner-1730i

Касета за Canon IRC2880/3380 series - C-EXV 21 - P№ 0452B002 - 26 000k
Касета за Canon IRC2880/3380 series - C-EXV 21 - P№ 0452B002 - 26 000k
http://obiavidnes.com/obiava/139066/kaseta-za-canon-irc28803380-series---c-exv-21---p-0452b002---26-000k

восъколеене,амулети,талисмани
Изчиствам негативни влияния и магии.Изработвам муски , амулети и талисмани за защита от магии,уроки , негативни
влияния,неудачи, зли очи, проклятия, пагубното въздействие на тъмните сили.За щастие и любов.За късмет и стабилност
в бизнеса,за приток на пари . За решаване на сериозни финансови проблеми.За предпазване от врагове и предстоящи
финансови загуби.За защита на дома и семейството при намеса на трети лица. За събиране на разделени двойки.
Восъколеене.
Давам гаранция ,че в много кратки срокове ще усетите положителното влияние и много от проблемите Ви ще изчезнат ,
и сами ще се убедите в качеството и силата им.
Изработвам ги в рамките на един до пет дни в зависимост от сериозността на проблема Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/139065/vosykoleeneamuletitalismani

восъколеене,амулети,талисмани
Изчиствам негативни влияния и магии.Изработвам муски , амулети и талисмани за защита от магии,уроки , негативни
влияния,неудачи, зли очи, проклятия, пагубното въздействие на тъмните сили.За щастие и любов.За късмет и стабилност
в бизнеса,за приток на пари . За решаване на сериозни финансови проблеми.За предпазване от врагове и предстоящи
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финансови загуби.За защита на дома и семейството при намеса на трети лица. За събиране на разделени двойки.
Восъколеене.
Давам гаранция ,че в много кратки срокове ще усетите положителното влияние и много от проблемите Ви ще изчезнат ,
и сами ще се убедите в качеството и силата им.
Изработвам ги в рамките на един до пет дни в зависимост от сериозността на проблема Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/139064/vosykoleeneamuletitalismani

Тонколона Sony GTK-XB60
Тонколона Sony GTK-XB60, 1.0, Bluetooth, NFC, USB, AUX, черна
http://obiavidnes.com/obiava/139063/tonkolona-sony-gtk-xb60

SFP модул MikroTik S-3553LC20D
SFP модул MikroTik S-3553LC20D, LC интерфейс, до 20000m, Single mode
http://obiavidnes.com/obiava/139062/sfp-modul-mikrotik-s-3553lc20d

Батерия литиева
Батерия литиева, GP CR123A-2UE1, CR123A, 3V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/139061/bateriya-litieva

Мишка A4tech Bloody P85 Skull
Мишка A4tech Bloody P85 Skull, оптична (5000 cpi), 8 бутонa, черна с щампа
http://obiavidnes.com/obiava/139060/mishka-a4tech-bloody-p85-skull

Батерия литиева
Батерия литиева, GP 2CR5-2UE1, 2CR5, 6V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/139059/bateriya-litieva

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139058/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139057/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota
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black ant
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена
ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/139056/black-ant

SFP модул Ubiquiti UF-SM-1G-S
SFP модул Ubiquiti UF-SM-1G-S, LC интерфейс, BiDi, до 3000m, Single mode
http://obiavidnes.com/obiava/139055/sfp-modul-ubiquiti-uf-sm-1g-s

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/139054/kamagra-gel

Курсове по химия за ученици в 11-ти и 12-ти клас
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Химията е сложен предмет, който включва много връзки между различните химични раздели. Ако имате пропуски в някой
от тях, ще имате проблеми със справянето с изпита и решаването на задачите по химия. Щом сте избрали да
кандидатствате с химия, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите
сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по химия включват кратък преговор на теоретичните изпитни
въпроси, а основната част на курсовете акцентира върху трудните задачи.
http://obiavidnes.com/obiava/139053/kursove-po-himiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове по биология за ученици в 11-ти и 12-ти клас!
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Биологията е изключително популярен предмет, с който можете да кандидатствате във всички медицински
университети. При нас ще получите подготовка за най-трудните изпити по биология и ще успеете да постигнете
отлични резултати на изпитите за прием в специалности медицина, стоматология, фармация и кинезитерапия.
http://obiavidnes.com/obiava/139052/kursove-po-biologiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове за кандидат-студенти
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.
Предлагаме ви подготвителни курсове по:
• Математика
• Български език и литература (БЕЛ)
• История
• География
• Биология и химия
• Английски език
http://obiavidnes.com/obiava/139051/kursove-za-kandidat-studenti

Курсове за матура на Родина – 12. клас!
Център Родина предлага подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по български
език и литература (БЕЛ), математика, история, география, биология, химия, английски език.
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Курсовете са целогодишни в рамките на учебната година и завършват седмица преди фиксираните дати за провеждане
на държавните изпити за 12. клас.
Обучението се провежда в малки групи. Всички групи работят с квалифицирани преподаватели с голям опит в
подготовката на зрелостници. Курсовете включват пробни изпити на примерни матури.
http://obiavidnes.com/obiava/139050/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Курсове по български език и литература за 7. клас
Курсовете на РОДИНА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) са отлична подготовка за кандидатгимназиалните
изпити след седми клас. Учениците получават сигурност в знанията си и отлични оценки, които им гарантират прием в
желаната гимназия.
http://obiavidnes.com/obiava/139049/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

Курсове по Математика за 7. клас
Целта на курса по МАТЕМАТИКА е качествена и достъпна подготовка на учениците, които искат да подобрят знанията
си и да придобият увереност. Курсът е за всички ученици, които планират да постигнат високи резултати и прием в
най-добрите гимназии след седми клас.
http://obiavidnes.com/obiava/139048/kursove-po-matematika-za-7-klas

Комуникационен шкаф Conteg RUN-12-60/60
Комуникационен шкаф Conteg RUN-12-60/60, 19", 12U, 624 x 600 x 600 мм, за монтаж на стена, бял
http://obiavidnes.com/obiava/139047/komunikacionen-shkaf-conteg-run-12-6060

Тонколона Sony MHC-V90DW
Тонколона Sony MHC-V90DW, 1.0, Bluetooth, NFC, USB, AUX, Wi-Fi, CD, черна
http://obiavidnes.com/obiava/139046/tonkolona-sony-mhc-v90dw

Блиндирана входна врата код 539
Блиндирана входна врата, изработена от метал и възможни размери с касата: 90/197см; 96/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре /навън ; лява/дясна.Моделът
има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки. Покритието на вратата е машинно поставено и топло
пренесено PVC фолио – матово, релефно. Вратата е в комплект с: крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на
крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, две независими секретни ключалки, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е със защитно UV покритие, което го прави напълно подходящ за монтаж на външни условия.
Моделът е комбинация от изчистени форми на дизайна и красив флорален мотив в центъра на крилото и с тъмна
дървесна шарка на покритието. Дръжката е тип „Шилд” в цвят бронз, с по-нестандартни форма и ръкохватка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне,
като с това не Ви ограничаваме в избора.
За да прегледате каталога на всички врати, които предлагаме кликнете ТУК
http://obiavidnes.com/obiava/139045/blindirana-vhodna-vrata-kod-539

sexstimulanti
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/139044/sexstimulanti
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Блиндирана входна врата код Т369
Представяме Ви
блиндирана
входна врата
, изработена от 1,2 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно покритие. Размери на
вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела- всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен/материална вата, който се използва и за саниране на сгради/. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид
с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с
„Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/139043/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369

Блиндирана входна врата код Т369
Представяме Ви
блиндирана
входна врата
, изработена от 1,2 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно покритие. Размери на
вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела- всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен/материална вата, който се използва и за саниране на сгради/. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид
с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с
„Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/139042/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369

Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1300 лв/дка
http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/138163/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

Батерии алкални
Батерии алкални, GP 15AUP+2UE4, AA, 1.5V, 4бр., цена за 1 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/139041/baterii-alkalni

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
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Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/139040/lida-shishe

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/139039/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Мишка A4tech Bloody P85
Мишка A4tech Bloody P85, оптична (5000 cpi), 8 бутонa, черна
http://obiavidnes.com/obiava/139038/mishka-a4tech-bloody-p85

meizitang
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/139037/meizitang

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/139036/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139035/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
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*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139034/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139033/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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;
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Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139032/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
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http://obiavidnes.com/obiava/139031/masajna-kushetka

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Костюмът на лимфодренажния апарат е с 12 въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на цялото
тяло, или на избрани части от тялото.
Технологията на налягането на въздуха е била дълбоко приветствана и уважавана от Световната медицинска общност и
бюти индустрията, тъй като тя е била взета, използвана като физическа терапия.
Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Масажна релаксация
Програма 2 - за подобряване на лимфната циркулация за предотвратяване разширени вени, да премахне токсините, да
стимулира циркулацията на кръвта да отпусне мускулите и ставите, да релаксирате и облекчите умората и болките.
Програма 3 - подходяща да се стимулира лимфния дренаж, да премахне токсините,
излишната влага от тялото.

за облекчаване на отоци и

Програма 4 - лимфния дренаж Това лечение е подходящо за насърчаване на кръвообращението, за да изгори излишните
мазнини и застоялата влага от тялото, да се стимулират мускулите в застой и възстановяване на еластичността на
мускулите, както и да се изгради бързо перфектна фигура
Функций
1) за подобряване на циркулацията на лимфната система, за насърчаване на притока на кръв, насърчаване на лимфния
дренаж, .
2) за да се омекоти и отделят мазнини възел, да премахне излишната мазнина и оток.
3) за да се подобри синдрома на целулит, за предотвратяване на образуването на разширени вени
4) за да се премахне умората,засилване на превенцията и резистентността ,за възстановяване на усложнения, причинени
от инсулт и хемиплегия.
http://obiavidnes.com/obiava/139030/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

SFP+ модул Ubiquiti UF-MM-10G
SFP+ модул Ubiquiti UF-MM-10G, 2x LC интерфейс, до 300m, Multi mode
http://obiavidnes.com/obiava/139029/sfp-modul-ubiquiti-uf-mm-10g

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. panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/139028/zaemi-do-7000-lv

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/139027/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Инкубатори - лятна промоция 30%
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
http://obiavidnes.com/obiava/139026/inkubatori---lyatna-promociya-30

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
http://obiavidnes.com/obiava/139025/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/139024/cialis-aptechen

Панел Conteg DP-VP-VR-42
Панел Conteg DP-VP-VR-42, 42U, 80x60мм, за ROV-42-80/80 и 80/60
http://obiavidnes.com/obiava/139023/panel-conteg-dp-vp-vr-42

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139022/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139021/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139020/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139019/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139018/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139017/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139016/finski-ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139015/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139014/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
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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/139013/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139012/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139011/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139010/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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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/139009/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139008/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

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/139007/individualno-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 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/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139006/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Батерии алкални
Батерии алкални, GP 24AUP+2U4, AAA, 1.5V, 4бр., цена за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/139005/baterii-alkalni

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/139004/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Маркетинг в социалните мрежи
"Имате ли нужда от повече продажби?
Ако ДА, моля, свържете се с нас!
С нашите планове за маркетинг в социалните мрежи можем да Ви помогнем да увеличите продажбите си!
За повече информация посетете: https://www.follol.com/social-media-marketing/ "
http://obiavidnes.com/obiava/139003/marketing-v-socialnite-mreji

Fashion Inside: Българският моден портал
Добре дошли в интернет пространството на жените, които обичат себе си и живота, забавляват се и имат
отличителен стил! Мисията на Fashion Inside е да прави живота на жените по-красив, давайки всеки ден доза
вдъхновение.
http://obiavidnes.com/obiava/139002/fashion-inside-bylgarskiyat-moden-portal

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !

Страница 78/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
ето тук:

01.10.2017

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139001/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139000/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138999/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Скоби Conteg VO-80/80
Скоби Conteg VO-80/80, 80 x 80мм, комплект 10бр.
http://obiavidnes.com/obiava/138998/skobi-conteg-vo-8080
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Зарядно за кола Orico UCH-C2 с 3 USB порта
Зарядно за кола Orico UCH-C2 с 3 USB порта
http://obiavidnes.com/obiava/138997/zaryadno-za-kola-orico-uch-c2-s-3-usb-porta

Батерия алкална
Батерия алкална, GP 1604AUP+5UE1, 6LF22, 9V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/138996/bateriya-alkalna

Монитор Dell Alienware AW2518HF
Монитор Dell Alienware AW2518HF, 24.5" (62.23 cm) TN панел, Full HD, 1ms, 1 000:1, 400cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/138995/monitor-dell-alienware-aw2518hf

Рутер Ubiquiti AmpliFi MESH
Рутер Ubiquiti AmpliFi MESH, 1750 Mbps, 2.4GHz (450 Mbps)/ 5GHz (1300 Mbps), Wireless AC, 4x 10/100/1000Mbps, 1x
вградена Dual-Band антена
http://obiavidnes.com/obiava/138994/ruter-ubiquiti-amplifi-mesh

Canon EOS M6(черен) в комплект с обектив EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM и Canon Connect
Station CS100
Canon EOS M6(черен) в комплект с обектив EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM и Canon Connect Station CS100, 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/138993/canon-eos-m6cheren-v-komplekt-s-obektiv-ef-m-15-45mm-f35-63-is-stm-i-canon-c

Canon EOS M6(черен) в комплект с 2x обективa (EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + EF-M
55-200mm f/4.5-6.3 IS STM)
Canon EOS M6(черен) в комплект с 2x обективa (EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM + EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM), 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/138992/canon-eos-m6cheren-v-komplekt-s-2x-obektiva-ef-m-15-45mm-f35-63-is-stm--ef

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/138991/levitra

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/138990/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
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http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/138989/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/138988/kamagra-gold

Курсове по английски език за ученици
Met School of English предлага курсове по английски език за ученици с начална дата 09 октомври 2017 г. Занятията се
провеждат 2 пъти в седмицата.
http://obiavidnes.com/obiava/138987/kursove-po-angliyski-ezik-za-uchenici

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути. Взимате една
дъвчаща таблетка и след малко сте готов за дейтвие.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/138986/kamagra-dyvchashta

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138985/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Мир на тебе и Божията милост и благослов за вас и вашето семейство.
Мир на тебе и Божията милост и благослов за вас и вашето семейство.
Ние сме готови да ви предоставя заеми с лихвен процент от 2%
нужда от финансиране за вашия дом, за бизнес, покупка на кола, купуват мотоциклет, за да създадете свой собствен
компания за вашите лични нужди, без съмнение.
Нашите лични заеми от 000 $ 1 до $ 10.0000.000 с номинален лихвен процент от 2%, независимо от размера.
Въпреки това, нашият метод дава възможност да се определи размера на необходимата заем, както и срок за
погасяване, ние сме добре сертифицирани и регистрирани, нашите заеми са добре осигурени за максимална сигурност е
наш приоритет.
За всякаква допълнителна информация, свържете се с нас чрез имейл:darlehen.darlehen2015@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/138984/mir-na-tebe-i-bojiyata-milost-i-blagoslov-za-vas-i-vasheto-semeystvo

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
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другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138983/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138982/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Блиндирана входна врата 141-5-Y
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е машинно-поставено и топло-пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя, вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
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Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка.
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 изборът Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/138981/blindirana-vhodna-vrata-141-5-y

Мир на тебе и Божията милост и благослов за вас и вашето семейство.
Мир на тебе и Божията милост и благослов за вас и вашето семейство.
Ние сме готови да ви предоставя заеми с лихвен процент от 2%
нужда от финансиране за вашия дом, за бизнес, покупка на кола, купуват мотоциклет, за да създадете свой собствен
компания за вашите лични нужди, без съмнение.
Нашите лични заеми от 000 $ 1 до $ 10.0000.000 с номинален лихвен процент от 2%, независимо от размера.
Въпреки това, нашият метод дава възможност да се определи размера на необходимата заем, както и срок за
погасяване, ние сме добре сертифицирани и регистрирани, нашите заеми са добре осигурени за максимална сигурност е
наш приоритет.
За всякаква допълнителна информация, свържете се с нас чрез имейл:darlehen.darlehen2015@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/138980/mir-na-tebe-i-bojiyata-milost-i-blagoslov-za-vas-i-vasheto-semeystvo

Професионален дизайн на уеб сайт
"Доволни ли сте от уеб сайта и фирмата си за уеб дизайн?
Ако НЕ, моля, свържете се с нас!
Ние предлагаме:
- Професионален дизайн на уеб сайт
- Дигитален маркетинг
- Администрация на сървъра
За повече информация посетете: https://www.follol.com/website-design/ "
http://obiavidnes.com/obiava/138979/profesionalen-dizayn-na-ueb-sayt

Switch Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+PC
Switch Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+PC, 1000Mbps, 8x 10/100/1000Mbps, PoE, 1x SFP, SFP+
http://obiavidnes.com/obiava/138978/switch-mikrotik-ccr1009-8g-1s-1spc

Алуминиеви врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/138977/aluminievi-vrati-ot-porta-nova

отслабни с лида slim
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/138976/otslabni-s-lida-slim

Качествени врати на ниски цени
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/138975/kachestveni-vrati-na-niski-ceni
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Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/134542/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Инкубатори - Люпилни
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца,190лева 60-80яйца,210лева
80-120яйца,250лева.Полуавтоматични за 40-60яйца,150лева 60-80яйца,170лева 80-120яйца,210лева.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138974/inkubatori---lyupilni

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/138973/lida-shishe

Интериорна врата Gradde Blomendal
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. Покритието при светлите цветове ( Сибирска
Лиственица, Дъб Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,
импрегниран с меламинови смоли и лакове, които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип Чинчила, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/138972/interiorna--vrata-gradde-blomendal

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138971/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138970/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138969/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/138968/otslabni-s-meizitang

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
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до „задънена улица
http://obiavidnes.com/obiava/138967/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/138966/ocenka-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат...
Повече за < Продажба на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138965/prodajba-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...
Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138964/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138963/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/138962/nezavisim-chasten-investitor

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/138961/investicii-i-biznes-v-bolgarii

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/138960/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
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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/138959/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Преки Инвестиции в сектор Земеделие
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/138958/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

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/138957/investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

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/138956/finansirane-chrez-preki-investicii
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kamagra gold
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138955/kamagra-gold

easyHotel Sofia / LOW COST - Ниски цени за нощувки в хотел в София център – от 38 лв. за
двойна стая с баня
В бюджетния easyHotel Sofia предлагаме най-ниски цени за нощувки в хотел в София център, на 2-3 мин. от
метростанция.
Разполагаме с 57 климатизирани двойни стаи с индивидуални бани, двойни легла, безплатни Wi-Fi интернет и кабелна TV.
Цени – 38-68 лв. за стая, в зависимост от типа на стаята, датата на резервация и заетостта.
Предлагаме централно местоположение, уют, свежест, функционалност в обзавеждането и перфекционизъм в
обслужването. Подходящо място, както за туристи, така и за делови гости на София.
easyHotel Sofia е представител на британската нискотарифна верига www.easyHotel.com , част от easyGroup с 22
нискобюджетни компании – www.easy.com , сред които и популярната авиокомпания www.easyJet.com.
Резервациите се предплащат онлайн на сайта на хотела или на рецепция.
* Не се приемат резервации по e-mail, телефон или факс, тъй като цените са динамични и зависят от датата на
резервация и заетостта.
Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената!
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата само на 5 минути от идеалния център.
Иновативен, свеж и функционално обзаведен, easyHotel Sofia спестява от излишен лукс и Ви посреща на изключително
ниски цени.
БЕЗПЛАТНИ / ДРУГИ УСЛУГИ
• Денонощна рецепция - 24/7
• Резервациите се предплащат онлайн или на рецепция
• Динамични цени
• Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената
• Цените на рецепция в последния момент са по-високи
• Не се предлагат почасови нощувки
• 9 етажа/асансьор
• 57 двойни стаи с двойни легла - 48 Малки, 8 Стандартни, 1 стая за хора с двигателни увреждания
• Самостоятелни бани
• Централна Kлиматизация/Oтопление (индивидуално регулируеми от стенен панел в стаите)
• Безплатен паркинг пред сградата
• Кабелна TV - плоскоекранен LCD телевизор
• Безплатен високоскоростен Wi-Fi интернет в целия хотел
• Компютър за гости във фоайето с безплатен интернет
• Безплатно бебешко креватче/предварителна заявка (само в стандартните стаи)
• Децата под 6 години спят безплатно, ако използват наличните легла в стаите
• Заключване с електронни карти
• Нощна охрана/ Видеонаблюдение
• За непушачи
• Вендинг машини – напитки/закуски
• Възможност за гладене/рецепция
• Използване на сешоар (ограничени бройки) /рецепция
• Лятна градина
• Пожароизвестителна инсталация
• Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
• Настаняване: след 14:00
• Напускане: до 11:00
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• На 2-3 мин. от метростанция К.Величков
• На 5 мин. от Mall of Sofia
• Централна гара и Автогара - 4 спирки с метро, 6 с трамвай, 5 мин. с такси
• Аерогара София – директна връзка с метро.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ
• Подземен гараж/резервация – 8 лв./24ч.
• Стая за багаж – 4 лв./24ч.
• Допълнителна кърпа извън полагащите се – 4 лв./наем
• Почистване, смяна на спално бельо и кърпи – 12 лв.
• Ранно настаняване – 16 лв. (от 12:00 до 14:00)
• Късно напускане – 16 лв. (от 11:00 до 13:00)
• Копир, факс, скенер на рецепцията - 24/7
easyHotel Sofia – Low Cost
гр.София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://www.youtube.com/watch?v=EOqbpjSEzyk ;
https://youtu.be/HoAeln83R74
http://obiavidnes.com/obiava/138954/easyhotel-sofia--low-cost---niski-ceni-za-noshtuvki-v-hotel-v-sofiya-centyr--ot-3

Вентилатор за лаптоп DELL XPS 15 9530 Precision M3800
Вентилатор за лаптоп DELL XPS 15 9530 Precision M3800
http://obiavidnes.com/obiava/138953/ventilator-za-laptop-dell-xps-15-9530-precision-m3800

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 3620 5540 5550 5552 5560 5562 5564 5590 5595 5596
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 3620 5540 5550 5552 5560 5562 5564 5590 5595 5596
http://obiavidnes.com/obiava/138952/ventilator-za-laptop-acer-aspire-3620-5540-5550-5552-5560-5562-5564-5590-5595-55

Вентилатор за лаптоп (ляв и десен) HP Envy 17 17-3000 4 pin 5V 0.4A
Вентилатор за лаптоп (ляв и десен) HP Envy 17 17-3000 4 pin 5V 0.4A
http://obiavidnes.com/obiava/138951/ventilator-za-laptop-lyav-i-desen-hp-envy-17-17-3000-4-pin-5v-04a

Вентилатор за лаптоп ASUS EEE PC 1015B 1015T 1015P 1015PN (For AMD) 4 pin
Вентилатор за лаптоп ASUS EEE PC 1015B 1015T 1015P 1015PN (For AMD) 4 pin
http://obiavidnes.com/obiava/138950/ventilator-za-laptop-asus-eee-pc-1015b-1015t-1015p-1015pn-for-amd-4-pin

Вентилатор за лаптоп ASUS X302 X302L 4pin
Вентилатор за лаптоп ASUS X302 X302L 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138949/ventilator-za-laptop-asus-x302-x302l-4pin

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
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138948/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
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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/138947/masajna-kushetka--dvusekcionna

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
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1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138946/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/138945/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138944/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire V Nitro VN7-572 VN7-572G 4pin
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire V Nitro VN7-572 VN7-572G 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138943/ventilator-za-laptop-acer-aspire-v-nitro-vn7-572-vn7-572g-4pin

Вентилатор за лаптоп HP EliteBook 2540p 4pin
Вентилатор за лаптоп HP EliteBook 2540p 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138942/ventilator-za-laptop-hp-elitebook-2540p-4pin

https://beautystories.bg
Beauty, красота, lifestyle, лайфстайл, travel, пътешествие, fashion, мода, майчинство, motherhood, mother, son, wife,
husband, майка, син, съпруга съпруг, жена, мъж, парфюм, perfume, fragrance, make up, грим, baby, бебе, woman, man, cream,
serum, крем, серум, аромат, aroma, nail polish, Лак за нокти, коса, hair, outfit, аутфит, тенденции, trends, interior,
интериор, куче, мопс, dog, pug, козметика, cosmetics, brand, марка, блог, блогър, blog, blogger, журналист, journalist
https://beautystories.bg
https://www.facebook.com/BeautyAndOtherStories
https://instagram.com/beautystoriesbg
http://obiavidnes.com/obiava/138941/httpsbeautystoriesbg

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/138940/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/138939/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят

Страница 94/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.10.2017

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/138938/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

ИНКУБАТОРИ
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца,190лева 60-80яйца,210лева
80-120яйца,250лева.Полуавтоматични за 40-60яйца,150лева 60-80яйца,170лева 80-120яйца,210лева.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138937/inkubatori

Вентилатор за лаптоп HP OMEN 15-AX Pavilion 15-B 15-bc 4pin
Вентилатор за лаптоп HP OMEN 15-AX Pavilion 15-B 15-bc 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138936/ventilator-za-laptop-hp-omen-15-ax-pavilion-15-b-15-bc-4pin

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion 15-AU 15-AW X360 11-U 13-U Envy 15-AS 4pin
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion 15-AU 15-AW X360 11-U 13-U Envy 15-AS 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138935/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-15-au-15-aw-x360-11-u-13-u-envy-15-as-4pin

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV3-4000 DV3-4100 DV3-4200 DV3-4300 CQ32 G32 3pin
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV3-4000 DV3-4100 DV3-4200 DV3-4300 CQ32 G32 3pin
http://obiavidnes.com/obiava/138934/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-dv3-4000-dv3-4100-dv3-4200-dv3-4300-cq32-g32-3p

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion Gaming 15-AK 4pin
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion Gaming 15-AK 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138933/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-gaming-15-ak-4pin

Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad 700-15ISK 8pin
Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad 700-15ISK 8pin
http://obiavidnes.com/obiava/138932/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-700-15isk-8pin

Предлагам френска наслада на дами
Здравейте!
Имате желание за нещо различно,палаво,щуро?Желаете релакс след тежкия работен ден?Искате някой да ви поглези
неангажиращо и без условия?Тогава ме потърсете-предлагам ви френски ласки при отлична хигиена и
дискретност-очаквам същото и от вас!Гарантирано удоволствие!Само на ваш терен или където пожелаете – в
автомобила ви,апартамент,хотел,офис,даже и навън.На 33 съм.
Телефон предоставям след установена връзка по скайп - frenska_za_dami1
http://obiavidnes.com/obiava/138931/predlagam-frenska-naslada-na-dami

Уроци по Турски език, курсове по турски език
Преподавам частни и индивидуални уроци по турски език.
Преподавам съвременен литературен турски език с индивидуален подход и начин на преподаване към всеки.
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Преподава се и по интернет.
Фирмени обучения.
Отлични препоръки от завършили ученици.
Тел. 0899 884630
http://obiavidnes.com/obiava/138930/uroci-po-turski-ezik-kursove-po-turski-ezik

Вентилатор за лаптоп Lenovo Y450 3 pin
Вентилатор за лаптоп Lenovo Y450 3 pin
http://obiavidnes.com/obiava/138929/ventilator-za-laptop-lenovo-y450-3-pin

Вентилатор за лаптоп ASUS U45J U45JC UL50VS UL50VF UL50VT UL50VG UL50AT UL50AG
UL80V UL80VT
Вентилатор за лаптоп ASUS U45J U45JC UL50VS UL50VF UL50VT UL50VG UL50AT UL50AG UL80V UL80VT
http://obiavidnes.com/obiava/138928/ventilator-za-laptop-asus-u45j-u45jc-ul50vs-ul50vf-ul50vt-ul50vg-ul50at-ul50ag-u

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138927/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138926/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-
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НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138925/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Вентилатор за лаптоп DELL Alienware M14XR1
Вентилатор за лаптоп DELL Alienware M14XR1
http://obiavidnes.com/obiava/138924/ventilator-za-laptop-dell-alienware-m14xr1

Вентилатор за лаптоп DELL Vostro 5459 4pin M4V7Y
Вентилатор за лаптоп DELL Vostro 5459 4pin M4V7Y
http://obiavidnes.com/obiava/138923/ventilator-za-laptop-dell-vostro-5459-4pin-m4v7y

Вентилатор за лаптоп DELL Vostro V13 V13TL 4pin F9K5
Вентилатор за лаптоп DELL Vostro V13 V13TL 4pin F9K5
http://obiavidnes.com/obiava/138922/ventilator-za-laptop-dell-vostro-v13-v13tl-4pin-f9k5

Вентилатор за лаптоп Fujitsu LifeBook AH530 A530 TYPE 2
Вентилатор за лаптоп Fujitsu LifeBook AH530 A530 TYPE 2
http://obiavidnes.com/obiava/138921/ventilator-za-laptop-fujitsu-lifebook-ah530-a530-type-2

Вентилатор за лаптоп Fujitsu Lifebook NH532 N532 (ASUS U41*) 3pin
Вентилатор за лаптоп Fujitsu Lifebook NH532 N532 (ASUS U41*) 3pin
http://obiavidnes.com/obiava/138920/ventilator-za-laptop-fujitsu-lifebook-nh532-n532-asus-u41-3pin

Вентилатор за лаптоп HP TouchSmart 600 600-1150A 1150QD 1152 1155 1160CH 4pin
Вентилатор за лаптоп HP TouchSmart 600 600-1150A 1150QD 1152 1155 1160CH 4pin
http://obiavidnes.com/obiava/138919/ventilator-za-laptop-hp-touchsmart-600-600-1150a-1150qd-1152-1155-1160ch-4pin

Вентилатор за лаптоп Lenovo Thinkpad X121 X130E E120 E125 E130 E135 3pin (PULLED)
Вентилатор за лаптоп Lenovo Thinkpad X121 X130E E120 E125 E130 E135 3pin (PULLED)
http://obiavidnes.com/obiava/138918/ventilator-za-laptop-lenovo-thinkpad-x121-x130e-e120-e125-e130-e135-3pin-pulled
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