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Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING, 8GB, EVGA 08G-P4-6676-KR,PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, DisplayPort,
HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/140154/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070-ftw2-gaming

Мишка Asus ROG Pugio RGB
Мишка Asus ROG Pugio RGB, оптична(7200 dpi), гейминг, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140153/mishka-asus-rog-pugio-rgb

SSD 60GB
SSD 60GB, Silicon Power S55, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 550MB/s, скорост на запис 420MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/140152/ssd-60gb

Как да откриете акциите си от масовата приватизация без боновата си книжка
"Спящите пари" в акции, закупени по време на масовата приватизация, е около 2 милиарда лева. В масовата
приватизация участваха над 1млн българи, но по една или друга причина много от тях не притежават или не могат да
открият боновата си книжка, в която са нанасени дружествата, в които са вложили инвестиционните си бонове. Как
да откриете акциите си от масовата приватизация без боновата си книжкa?
http://obiavidnes.com/obiava/140151/kak-da-otkriete-akciite-si-ot-masovata-privatizaciya-bez-bonovata-si-knijka

Геймърски стол Akracing Premium Gaming
Геймърски стол Akracing Premium Gaming, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/140150/geymyrski-stol-akracing-premium-gaming

Дънна платка ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING
Дънна платка ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING, LGA1151, DDR4, PCI-E(HDMI,DisplayPort)(CF&SLi), 6x SATA 6Gb/s, 2x
M.2 Socket, 6x USB 3.0, 6x USB 2.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/140149/dynna-platka-asus-rog-strix-z370-e-gaming

Тонколони Kisonli U-2400
Тонколони Kisonli U-2400, 2.1, 11RMS(5W+ 2x 3W), USB, 3.5mm жак, Различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/140148/tonkoloni-kisonli-u-2400

Тонколони Kisonli A-202
Тонколони Kisonli A-202, 2.0, 6RMS( 3W + 3W), USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/140147/tonkoloni-kisonli-a-202

Тонколони Kisonli A-303
Тонколони Kisonli A-303, 2.0, 6RMS( 3W + 3W), USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/140146/tonkoloni-kisonli-a-303

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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/140145/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/140144/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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/140143/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/140142/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
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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: 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/140141/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/140140/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
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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.
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/140139/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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/140138/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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/140137/kurs-stroitel---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.
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/140136/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
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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/140135/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Тонколони Kisonli V310
Тонколони Kisonli V310, 2.0, 6RMS( 1,5W + 1,5W), USB, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/140134/tonkoloni-kisonli-v310

Циклене на паркет от Класик паркет
Циклене на паркет и дюшеме + 2 ръце лакиране с включен лак 7.00 лева на квадратен метър. Циклене на паркет и
дюшеме мазано с боя или безир + 2 ръце лакиране с включен лак 12.00 лева на квадратен метър. Редене на естествен
паркет. Монтаж на ламиниран паркет. Циклене. Фугиране. Лакиране. Работим без почивен ден. Качество и коректност.
За контакти 0886 17 68 83, 0894 38 11 15 и http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/140133/ciklene-na-parket-ot-klasik-parket

Тонколона Kisonli LED-804
Тонколона Kisonli LED-804, 1.0, 3W RMS, Bluetooth, USB, Различни цветове, Слот за SD карта
http://obiavidnes.com/obiava/140132/tonkolona-kisonli-led-804

Тонколона Kisonli M6
Тонколона Kisonli M6, 1.0, 10 RMS(5W + 5W), USB, Различни цветове, Слот за SD карта
http://obiavidnes.com/obiava/140131/tonkolona-kisonli-m6

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J3 2017
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J3 2017
http://obiavidnes.com/obiava/140130/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-j3-2017

Хладилник с фризер BOSCH KGN 46 XL 30
Хладилник с фризер BOSCH KGN 46 XL 30, клас А+++, 366 л. обем, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/140129/hladilnik-s-frizer-bosch-kgn-46-xl-30

Хладилник с фризер Whirlpool BTNF 5322 OX
Хладилник с фризер Whirlpool BTNF 5322 OX, клас А++, 450 л. обем,
http://obiavidnes.com/obiava/140128/hladilnik-s-frizer-whirlpool-btnf-5322-ox

Слушалки Jabra Elite Sport
Слушалки Jabra Elite Sport, безжични, спортни, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/140127/slushalki-jabra-elite-sport

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, сив (camo)
http://obiavidnes.com/obiava/140126/geympad-nacon-revolution-pro

Пач кабел Intellinet Cat5e
Пач кабел Intellinet Cat5e, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/140125/pach-kabel-intellinet-cat5e

Клавиатура за Apple A1314
Клавиатура за Apple A1314, US, без рамка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/140124/klaviatura-za-apple-a1314

Ергенско парти, бус парти
Ергенско парти в известен парти бус (party bus Sofia). Прекарайте незабравимо, неустоимо и невероятно Вашия празник.
Резервирайте този оригинален подарък на близък човек. Модерно оборудван автобус с плазма, музика, бар и DJ. А красиви
момичета представят интимни танци в романтична атмосфера! Професионални стриптизьорки и стриптизьори.
Организирайте вашето ергенско парти при нас!
http://party-bus.bg/ergensko-party/
http://obiavidnes.com/obiava/140123/ergensko-parti-bus-parti

Слушалка H.F.X6
Слушалка H.F.X6, Bluetooth 4.1, до 10м обхват, до 4 часа време за разговори, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140122/slushalka-hfx6

Слушалка H.F.X5
Слушалка H.F.X5, Bluetooth 4.1, до 10м обхват, до 4 часа време за разговори, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140121/slushalka-hfx5

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/140120/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/140119/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/140118/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Клавиатура за HP EliteBook Folio G1
Клавиатура за HP EliteBook Folio G1, US, без рамка, с подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140117/klaviatura-za-hp-elitebook-folio-g1

otslabni s lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/140116/otslabni-s-lida

Стойка за телефон S2224
Стойка за телефон S2224, универсална, с щипка, въртене на 360°, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/140115/stoyka-za-telefon-s2224

Стъклена врата модел Print G13-6 W
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано стъкло – с едностранен принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
Този модел позволява да се изолира помещението без да се ограничава пространството.
Посочената цена включва:
Крило с дебелина 8мм,закалено;
Права каса 10см;
Гумено уплътнение на касата;
Метален обков: брава,насрещник към касата, комплект дръжки, 3бр. ключове, 2 бр. шарнирни панти.
http://obiavidnes.com/obiava/140114/styklena-vrata-model-print-g13-6-w

Стойка за телефон Windsheald
Стойка за телефон Windsheald, универсална, подходяща за смартфони или GPS–и, 55-120мм разширение, гъвкава, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140113/stoyka-za-telefon-windsheald

lida шише
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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/140112/lida-shishe

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, зелен (camo)
http://obiavidnes.com/obiava/140111/geympad-nacon-revolution-pro

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/140110/otslabni-s-meizitang

Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 720 (90H00028RI)
Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 720 (90H00028RI), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700 3.6 GHz, GeForce®
GTX 1060 6GB, 16GB DDR4, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/140109/nastolen-kompyutyr-lenovo-ideacentre-720-90h00028ri

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита. Слагате една
таблетка в една чаша вода, пускате таблетката и само след минута Камагра се разтваря с приятен вкус на портокал.
Камагра е предназначено за лечение на еректилна дисфункция при мъжете, веднага получавате здрава и твърда ерекция и
я подържате. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/140108/kamagra-raztvorimi

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, златист
http://obiavidnes.com/obiava/140107/geympad-nacon-revolution-pro

Външна звукова карта PD560
Външна звукова карта PD560, USB, 4x 3.5мм жака, 7.1
http://obiavidnes.com/obiava/140106/vynshna-zvukova-karta-pd560

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан 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. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и пасва
идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е лесна
и не изисква особени усилия.Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/140105/blindirana-vhodna-vrata-701-b
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Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Сибирска Лиственица
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.*Всички модели врати Gradde могат да бъдат
поръчани и във вариант с пълнеж „перфорирана дървесна плоскост”.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е чинчила с дебелина 4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Предлагат се два вида каси Gradde - регулируема каса Стандарт и регулируема каса Панел.В базовия комплект се
включва:
крило, права каса Стандарт за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна
брава с PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/140104/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-sibirska-listvenica

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140103/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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
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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/140102/masajna-kushetka-magicpro

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140101/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
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Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140100/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Чанта за лаптоп Fujitsu "Casual Top Case 14"
Чанта за лаптоп Fujitsu "Casual Top Case 14", до 14" (35.56cm), черeн
http://obiavidnes.com/obiava/140099/chanta-za-laptop-fujitsu-casual-top-case-14

Входна блиндирана врата T-369
Блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно или
лаково покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставен полистирен. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см или 50см.. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка
с по три активни шипа, както и три пасивни шипа от страната на пантите.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти.
http://obiavidnes.com/obiava/140098/vhodna-blindirana-vrata-t-369

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-6, каса Светъл дъб
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с гравюра.
Гравюрата може да е полирана, неполирана, прозрачна, матирана, обемна. При закаляването, стъклото се подлага на
специална обработка, която го прави по-устойчиво на удар и резки спадове на температурите. При евентуално счупване,
то се пръска на много малки парченца, които нямат остри ръбове.

Цената включва:

– Права каса с прави первази от едната страна и гумено уплътнение
– Стъклено крило (закалено и кантирано);
– Панти (2 броя);
– Ръкохватка, брава със заключване и 3 ключа.
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Крилото може да бъде с размери: 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. Възможно е да бъде коригирано във височина
и широчина. Монтира се на права или обла каса, като посоките на отваряне са: навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/140097/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-6-kasa-svetyl-dyb

Блиндирана входна врата T-587
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:
навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани
панела-всеки по 10мм, а за шумо и термоизолация е поставена каменна вата.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане). Моделът
е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок,всяка с по три активни шипа.Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/140096/blindirana-vhodna-vrata-t-587

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/140095/geympad-nacon-revolution-pro

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/140094/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
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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.
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/140093/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/140092/kurs-stroitel---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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/140091/kurs--boyadjiyski-raboti-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.
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/140090/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.
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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/140089/kurs-elektrotehnik---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/140088/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/140087/geympad-nacon-revolution-pro

Геймпад Nacon Revolution Pro
Геймпад Nacon Revolution Pro, вибрация, USB, за PC/PS4, червен
http://obiavidnes.com/obiava/140086/geympad-nacon-revolution-pro

Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 510s (90GB0081BG)
Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 510s (90GB0081BG), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100 3.9 GHz, 4GB DDR4, 2x
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USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/140085/nastolen-kompyutyr-lenovo-ideacentre-510s-90gb0081bg

Зарядно за кола
Зарядно за кола, от авт. запалка към microUSB Type B(м), 5V, 1A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/140084/zaryadno-za-kola

Зарядно за кола
Зарядно за кола, от авт. запалка към microUSB Type B(м), 5V, 2A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/140083/zaryadno-za-kola

Клавиатура за Toshiba Satellite C850 C855 C850D L850 L850D
Клавиатура за Toshiba Satellite C850 C855 C850D L850 L850D, UI, с рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140082/klaviatura-za-toshiba-satellite-c850-c855-c850d-l850-l850d

Лаптоп Dell XPS 13 9360 (DXPS139360I58256_WINH-14)
Лаптоп Dell XPS 13 9360 (DXPS139360I58256_WINH-14), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 13.3"
(33.78cm) Full HD Anti-Glare Infinity Edge Display, (Thunderbolt 3), 8GB, 256GB SSD, Windows 10 Home, 1.26kg
http://obiavidnes.com/obiava/140081/laptop-dell-xps-13-9360-dxps139360i58256_winh-14

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и 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. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖН ИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
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След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или 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 заемал
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 телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/140080/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

Финансова помощ за вашия бизнес
Ние предлагаме бързо и бързо одобрение на заем от 3% до 15%, ние можем да ви помогнем финансово. Ще заемате ли
пари, но не и компетентен и надежден заемодател? Нуждаете ли се от гаранцията за заем? и имате някакъв вид заем?
Ние сме регистрирани финансови, предлагаме бърз и краткосрочен заем на отделни агенции и си сътрудничим при нисък
лихвен процент и нашата цел, а целта е да помогнем на лицата и заинтересованите юридически лица да получат желания
заем. Свържете се с нас днес и ни кажете колко кредита имате нужда. Предлагаме бързо и бързо одобрение на кредит и
кредитен превод за клиенти няколко часа след като се свържете с нас:olgasavyuk41@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140079/finansova-pomosht-za-vashiya-biznes

Предлагаме заеми на физически лица и фирми
Нашата бизнес цел е да помогнем на хората, изправени пред финансовата криза, да се освободят от облекчаване на
стреса. Частните кредитори могат да ви помогнат с кредити от $ 2,000 до $ 500,000. Този заем е достъпен за всички,
независимо от това, от което се нуждаете, ние ви помагаме с парите, от които се нуждаете. Нуждаете се от спешен
заем, за да изчистите дълговете си, или имате нужда от допълнителен капитал за вашия бизнес? Бяхте отхвърлени от
банки и други финансови институции? Ние даваме кредити от 3% до 15% с бързо одобрение и трансфер, свържете се с
нас:olgasavyuk41@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140078/predlagame-zaemi-na-fizicheski-lica-i-firmi

Калъф iPhone 6
Калъф iPhone 6,6S, страничен протектор с гръб, поликарбонатов, Modena Clip Carbon, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/140077/kalyf-iphone-6

Клавиатура за Lenovo ThinkPad Edge E330 E335 E430 E435 S430
Клавиатура за Lenovo ThinkPad Edge E330 E335 E430 E435 S430, UK, с рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140076/klaviatura-za-lenovo-thinkpad-edge-e330-e335-e430-e435-s430

Клавиатура за ASUS X550 X550C X550VA X550LB
Клавиатура за ASUS X550 X550C X550VA X550LB, US, с корпус, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140075/klaviatura-za-asus-x550-x550c-x550va-x550lb

Мишка Delux M620
Мишка Delux M620, оптична(3200 dpi), безжична, USB, черен,
http://obiavidnes.com/obiava/140074/mishka-delux-m620

Intel Core i5-8600K Coffee Lake шестядрен (3.60/4.30GHz
Intel Core i5-8600K Coffee Lake шестядрен (3.60/4.30GHz, 9MB Cache, 350MHz-1.15 GHz GPU, LGA1151)
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http://obiavidnes.com/obiava/140073/intel-core-i5-8600k-coffee-lake-shestyadren-360430ghz

Дънна платка ASUS ROG STRIX
Дънна платка ASUS ROG STRIX, Z370-H, GAMING, LGA1151, DDR4, PCI-E(HDMI,DVI)(CFX&SLi), USB 3.1, 6x SATA 6Gb/s,
2x M.2 Socket, 6x USB 3.1, 2x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/140072/dynna-platka-asus-rog-strix

ИСКАМ ДА УСЕТЯ ТВОЙТА ТОПЛИНА GSM: 0876 845 665
ИСКАМ ДА УСЕТЯ ТВОЙТА ТОПЛИНА GSM: 0876 845 665
http://obiavidnes.com/obiava/140071/iskam-da-usetya-tvoyta-toplina--gsm-0876-845-665

СРАМЕЖЛИВА,НО ЕБЛИВА ИСКАМ ДА ОБЛИЖЕШ МОЙТА СЛИВА DSM 090 363 049
СРАМЕЖЛИВА,НО ЕБЛИВА ИСКАМ ДА ОБЛИЖЕШ МОЙТА СЛИВА DSM 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/140070/sramejlivano-ebliva-iskam-da-oblijesh-moyta-sliva--dsm-090-363-049

МОКРИТЕ ТИ СЪНИЩА ТАЗИ НОЩ ДА СБЪДНА,А НА СУТРИНТА ПРОСТО ЩЕ СИ
ТРЪГНА GSM: 090 363 069
МОКРИТЕ ТИ СЪНИЩА ТАЗИ НОЩ ДА СБЪДНА,А НА СУТРИНТА ПРОСТО ЩЕ СИ ТРЪГНА GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/140069/mokrite-ti-synishta-tazi-nosht-da-sbydnaa-na-sutrinta-prosto-shte-si-trygna--gsm--09

ВЪЛШЕБНИЦА В ЛЕГЛОТО GSM: 090 363 044
ВЪЛШЕБНИЦА В ЛЕГЛОТО GSM: 090 363 044
http://obiavidnes.com/obiava/140068/vylshebnica-v-legloto--gsm-090-363-044

Блиндирана входна врата 516
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. и 90/197см. Дебелината на
крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна. Покритието е устойчиво на
преки атмосферни влияния. Моделът се произвежда в тъмно кафяв цвят(касата и рамката на крилото) в съчетание със
светло кафяв( средна част) . Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и
касата, метален обков -брава, дръжки в цвят бронз ,2 бр. независими секретни ключалки,два патрона с капачки против
разбиване + трета допълнителна тип “резе”,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за
монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е много подходящ за къщи. Стилна врата с правоъгълни форми и ясно изразена дървесна шарка. Дръжките са
с по-нестандартни форма и ръкохватка. Моделът придава завършен вид на Вашето жилище!
http://obiavidnes.com/obiava/140067/blindirana-vhodna-vrata-516

Клавиатура за ASUS UX302 UX302L UX302LA UX302LG
Клавиатура за ASUS UX302 UX302L UX302LA UX302LG, US, с корпус, черни бутони и метален сив корпус
http://obiavidnes.com/obiava/140066/klaviatura-za-asus-ux302-ux302l-ux302la-ux302lg

Изработка и монтаж на врати Ес Би Ес Дизайн
Фирмата е специализирана в производството на висококачествени интериорни и входни врати, за което използва
уменията на най-добрите специалисти в района и утвърдените стандарти на британския мениджмънт.
"Ес Би Ес Дизайн" ЕООД е английско-българска компания със седалище и производствена база в град Шумен.
Постепенно компанията се налага на пазара и придобива статут на водещ производител на висококачествени поръчкови
врати в град Шумен и региона. Голямото разнообразие от модели и изработка изцяло според размерите на клиента
откроява "Ес Би Ес Дизайн" ЕООД от многобройната конкуреция и се превръща в нейна запазена марка! "Ес Би Ее
Дизайн" ЕООД отваря шоурум в град Варна и град Бургас, което е голяма крачка напред в развитието на фирмата и
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увеличава значително нейния пазарния дял!
В мострените зали на фирмата нашите клиенти може да се запознаят с качеството на предлаганите от нас продукти.
Фирмените офиси в град Варна и град Бургас разкриват огромния потенциал на пазара на врати по българското
Черноморие и североизточна България и отреждат на компанията водещи позиции в тази област.
Основна цел на "Ес Би Ес Дизайн" ЕООД в краткосрочен план е откриване на фирмени мострени зали във всички по-големи
градове в България и по тозин начин се надяваме да задоволим прогресивно нарастващото търсене на висококачествени
поръчкови врати.
гр. Шумен - централен офис
Индустриална зона | база ОКС
Тел/факс: 054 892010;
Мобилен: 0896 779983;
e-mail: sbs_shumen17@abv.bg
гр. Варна
ул. Брегалница № 4
тел/факс.: 052 691999;
Моб.: 0895 799543;
e-mail: sbs_varna@abv.bg
гр. Бургас
ул. Сливница № 68
тел/факс.: 056 844955;
Моб.: 0893 558232;
e-mail: sbs_burgas@abv.bg
гр. Русе
ул. Николаевска № 5
За информация и запитвания:
Мобилен: 0896 779983
e-mail: sbs_ruse@abv.bg
http://www.sbsdesign.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/140065/izrabotka-i-montaj-na-vrati-es-bi-es-dizayn

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/140064/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/140063/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/140062/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Кабел K-05
Кабел K-05, от USB A(м) към Lightning(м), 1.2m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/140061/kabel-k-05

Блиндирана входна врата модел Т 111, цвят Черна Перла
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/навън; лява, дясна. Структурата на
крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена минерална
вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане). Моделът
е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок,всяка с по три активни шипа.Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна
http://obiavidnes.com/obiava/140060/blindirana-vhodna-vrata-model-t-111-cvyat-cherna-perla

Поставяне на абокат
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/140059/postavyane-na-abokat

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
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можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/140058/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/140057/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/140056/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

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/140055/inkubatori

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-новите входни и интериорни врати на пазара. Марките интериорни врати Гама и Граде са
само част от разнообразието на модели, които предлагаме. Заповядайте в шоурума ни за да се докоснете до
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разнообразие и качество на най-добри цени.Намираме се в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над
плувния басейн по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/140054/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Рекламни сувенири | Корпоративни подаръци | Брандиране | By-Surprise
Рекламна агенция By Surprise е утвърден лидер на рекламния пазар от 2006 г. благодарение на своят специфичен стил на
комуникация и подход на работа, създаден за да улесни максимално всеки клиент.
Рекламна агенция By Surprise изпълнява както стандартни проекти за консумативни рекламни материали, така и
изключително професионални мащабни рекламни кампании с големи тиражи и обхватна логистика.
By Suprise може да брандира всеки един предмет, който желае клиента, например: пишещи средства, чадъри и
дъждобрани, запалки, часовници, бележници и тефтери, календари, инструменти и ключодържатели, рекламен текстил,
технологии, чанти, чаши, бутилки, термоси, термочаши, спортни бутилки, шапки, еко подаръци, коледни подаръци и
много други.
http://obiavidnes.com/obiava/140053/reklamni-suveniri--korporativni-podaryci--brandirane--by-surprise

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140052/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Касета за HP LaserJet MFP M436n
Касета за HP LaserJet MFP M436n, MFP M436nda - Black - 56A - P№ CF256A - 7 400k
http://obiavidnes.com/obiava/140051/kaseta-za-hp-laserjet-mfp-m436n

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140050/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
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-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140049/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140048/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140047/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140046/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi
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Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140045/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Предлагането на заем между сериозни индивиди
Предлагането на заем между сериозни индивиди
Уважаеми особено с оглед на борбата срещу бедността и финансовата изолация, аз ви предлагат онлайн
-От търговски заеми
-От лични заеми
-От Рефинансиране заеми
-От дялово заеми и всичко това от 5000 € 10,500,000 €
Предлагам кредити на физически лица; Сътрудничество и организации, които се нуждаят от заеми за малкия и среден
бизнес, лични инвестиции за лихвен процент в диапазона от 2% до 3%, определена в зависимост от размера и срока на
кредита с срокове за погасяване, които са много ползи и по-малко разходи.
Моля, свържете се с мен по електронна поща на следния адрес
Email: magaridaana321@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/140044/predlaganeto-na-zaem-mejdu-seriozni-individi

Клавиатура за ASUS N750 N750JV
Клавиатура за ASUS N750 N750JV, US, кирилица, подсветка, сребърна
http://obiavidnes.com/obiava/140043/klaviatura-za-asus-n750-n750jv

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/140042/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Дестилатор за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
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http://obiavidnes.com/obiava/140041/destilator-za-voda

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/140040/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140039/ovlajniteli-na-vyzduha

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/140038/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140037/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Алкохолни тестери (дрегери)
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
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http://obiavidnes.com/obiava/140036/alkoholni-testeri-dregeri

Онлайн магазин за щамповане на тениски
Щамповане на тениски по ваш избор - гарантирано качество!
http://obiavidnes.com/obiava/140035/onlayn-magazin-za-shtampovane-na-teniski

Онлайн магазин за хранителни добавки
Хранителни добавки на супер цени. Гарантирано качество!
http://obiavidnes.com/obiava/140034/onlayn-magazin-za-hranitelni-dobavki

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140033/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Онлайн магазин за дрехи
Спортни стоки за вашето ежедневие на супер цени!
http://obiavidnes.com/obiava/140032/onlayn-magazin-za-drehi

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140031/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Онлайн магазин за авточасти
Богат избор на авточасти за всички марки автомобили!
http://obiavidnes.com/obiava/140030/onlayn-magazin-za-avtochasti

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - София
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140029/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya
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Онлайн магазин за детски дрехи
Богат избор на детски артикули на супер цени!
http://obiavidnes.com/obiava/140028/onlayn-magazin-za-detski-drehi

Ултразвукова вана за почистване 2.5 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140027/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-25-l---sofiya

Околоочен масажор – с подарък алкални батерии
За премахване умората на очите, вследствие продължителна работа с компютър, дълго шофиране, учене или четене. За
премахване на бръчки около очите. При подути или с торбички очи и тъмни сенки около очите. За подобряване на съня.
Подходящ за студенти и ученици, за хора с очни проблеми - късогледство, кривогледство, далекогледство и др., принудени
да носят продължително време очила. За оператори на компютри, конструктори, счетоводители, шофьори. За хора с
невръстения и безсъница, световъртеж, фотофобия, астигматизъм, катаракт и др. За хора, страдащи от хронична
хрема, запушен нос и синузит. Подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140026/okoloochen-masajor---s-podaryk-alkalni-baterii

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140025/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Кабел K03B
Кабел K03B, от USB A(м) към microUSB Type B(м), 1.2m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/140024/kabel-k03b

Електронно въже за скачане с брояч и калориметър
Електронно въже за скачане с брояч и калориметър – мини фитнес уред с универсално действие върху всички групи
мускули на тялото. С джобни размери и възможност да бъде с Вас навсякъде, където имате желание да се
поразкършите – на плажа, на поляната, в хола, във фитнес залата. Електронният брояч отчита брой скокове,
разстояние в км и изразходвани килокалории. Забавлявайте се като деца и поддържайте младостта и красотата си.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140023/elektronno-vyje-za-skachane-s-broyach-i-kalorimetyr

Инфрачервен стенен нагревател в картина
Инфрачервен стенен нагревател в картина – изключително подходящо за локално отопление у дома, в офиса, на вилата, в
магазина. (топлите се икономично на мястото, където работите, седите или спите, без да е необходимо да отоплявате
цялото помещение). До 5 минути след като го включите, ще започне да Ви топли, ако седите или стоите в неговия обсег).
Когато излизате, го изключвате. Преимуществата са, че е много икономично (пести до 70% ток), здравословно (не
изсушава въздуха и не изгаря кислорода в помещението), напълно безшумно (подходящо за спалня), пести място, дълъг
експлоатационен живот. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/140022/infracherven-stenen-nagrevatel-v-kartina

Активатор на вода за домашен водопровод
Магнитно-хидровълново устройство. Предпазва от котлен камък и очиства стари налепи от тръбите и нагревателите.
Преструктурира водата и я прави мека и пивка – намалява вискозитета и повърхностното напрежение на водата,
повишава нейната разтваряща, хидратираща и измиваща способности. Пести измиващи препарати. Обеззаразява и
намалява общата токсичност и генотоксичност на водата, като същевременно запазва PH и полезните минерали, с
което в пъти увеличава положителното й влияние върху човешкото здраве. Премахва лошите миризми. Пести
електроенергия – средно от 5 до 15% за домакинството, в зависимост от състава на входящата вода. Запазва и
удължава живота на водните електроуреди – пералня, бойлер, миялна машина, кафемашина, ютия и т.н. Монтира се
след водомера. Не изисква поддръжка. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/140021/aktivator-na-voda-za-domashen-vodoprovod

БЕЛ и математика курсове 7 клас
Нашите курсове са с продължителност 120 учебни часа по БЕЛ и 120 учебни часа по математика, които протичат през
цялата учебна година. В рамките на това време се покрива целия задължителен материал от учебната програма.
http://obiavidnes.com/obiava/140020/bel-i-matematika-kursove-7-klas

Lenovo Tab 3 10 (ZA1U0014BG)
Lenovo Tab 3 10 (ZA1U0014BG), 10.1" (25.65 cm) IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon 210 1.1GHz, 1GB RAM,
16GB Flash памет (+ microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 509g
http://obiavidnes.com/obiava/140019/lenovo-tab-3-10-za1u0014bg

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140018/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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.
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Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140017/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/140016/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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
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O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/140015/masajna-kushetka-magicpro

Блиндирана входна врата код Т598, цвят Бял
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF - фрезовани
панели с лаково покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. Добавена е и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от метал, минерална вата и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна (пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“); шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите 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/140014/blindirana-vhodna-vrata-kod-t598-cvyat-byal

Лаптоп HP ProBook 470 G5 (2RR73EA)(сив)
Лаптоп HP ProBook 470 G5 (2RR73EA)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 17.3" (43.94 cm) Full
HD Display & GF 930MX 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/140013/laptop-hp-probook-470-g5-2rr73easiv

Мишка Delux M619 BU
Мишка Delux M619 BU, оптична(4000 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140012/mishka-delux-m619-bu

Клавиатура за Dell XPS L421X L521X
Клавиатура за Dell XPS L421X L521X, US, кирилица, подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/140011/klaviatura-za-dell-xps-l421x-l521x

16GB (2x48B) DDR4 2133MHz
16GB (2x48B) DDR4 2133MHz, Kingston HyperXFury HX421C14FB2K2/16, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/140010/16gb-2x48b-ddr4-2133mhz

Кабел K02B
Кабел K02B, от USB A(м) към microUSB Type B(м), 1.2m, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/140009/kabel-k02b

Кабел
Кабел, от USB A(м) към microUSB Type B(м), 2m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/140008/kabel-ot-usb-am-kym-microusb-type-bm-2m-cheren

Кабел
Кабел, от USB A(м) към Lightning(м), бял
http://obiavidnes.com/obiava/140007/kabel-ot-usb-am-kym-lightningm-byal

Батериен модул G-Tec ZPNBP1K-039
Батериен модул G-Tec ZPNBP1K-039, за G-Tec ZP120N-1K
http://obiavidnes.com/obiava/140006/baterien-modul-g-tec-zpnbp1k-039

IP камера UniVIEW IPC221E-DIR-F60-IN
IP камера UniVIEW IPC221E-DIR-F60-IN, насочена "bullet", 1.3Mpix (1280x960@30fps), 6mm обектив, H.264/MJPEG, IR
осветеност (до 30 метра), външна, IP66 защита, PoE, 1x 10M/100M Base-TX
http://obiavidnes.com/obiava/140005/ip-kamera-uniview-ipc221e-dir-f60-in

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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/140004/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/140003/kurs-armirovka-i-beton-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.
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/140002/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
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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/140001/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Коркова дъска
Коркова дъска, с дървена рамка, размер 300x400 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/140000/korkova-dyska

Коркова дъска
Коркова дъска, с дървена рамка, размер 900x1200 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139999/korkova-dyska

Коркова дъска
Коркова дъска, с дървена рамка, размер 800x1200 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139998/korkova-dyska

Много бърз кредит
Сложих на ваше разположение кредити с много прости условия. Аз също правя икономически инвестиции и трансфери се
предоставят от банка за успокояваща операция. За всички ваши искания или предложения относно кредитите ще бъда на
Ваше разположение: oranecantin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139997/mnogo-byrz-kredit

Много бърз кредит
Сложих на ваше разположение кредити с много прости условия. Аз също правя икономически инвестиции и трансфери се
предоставят от банка за успокояваща операция. За всички ваши искания или предложения относно кредитите ще бъда на
Ваше разположение: oranecantin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/139996/mnogo-byrz-kredit

Коркова дъска
Коркова дъска, с дървена рамка, размер 600x900 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139995/korkova-dyska

Коркова дъска
Коркова дъска, с дървена рамка, размер 400x600 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139994/korkova-dyska
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Блиндирана входна врата 132-D1
"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/139993/blindirana-vhodna-vrata-132-d1

Бяла дъска
Бяла дъска,с дървена рамка, размер 800x1200 mm
http://obiavidnes.com/obiava/139992/byala-dyska

Бяла дъска
Бяла дъска, с дървена рамка, размер 600x900 mm
http://obiavidnes.com/obiava/139991/byala-dyska

Инкубатори-Люпилни Български
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/139990/inkubatori-lyupilni-bylgarski

Бяла дъска
Бяла дъска, с дървена рамка, размер 400x600 mm
http://obiavidnes.com/obiava/139989/byala-dyska

Бяла дъска
Бяла дъска, с дървена рамка, размер 300x400 mm
http://obiavidnes.com/obiava/139988/byala-dyska

Интериорни врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/139987/interiorni-vrati-ot-porta-nova

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/139986/zaemi-do-7000-lv
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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/139985/inkubatori-ot-borisof--son

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/139984/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

Електровъдица електрическа въдица
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
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
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
http://obiavidnes.com/obiava/139983/elektrovydica-elektricheska-vydica

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139982/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/139981/bulgarian-for-foreigners

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.
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Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/139980/razgovoren-angliyski

Английски език
Английски език за ученици
688-Ненчева,гр.София.

по

домовете,опитна

преподавателка.12лв.за

астрономичен

час.Тел.0877

933

http://obiavidnes.com/obiava/139979/angliyski-ezik

Слушалки Motorola Pulse Max
Слушалки Motorola Pulse Max, 3.5 мм жак, червени
http://obiavidnes.com/obiava/139978/slushalki-motorola-pulse-max

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/139977/30-50-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 !
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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/139976/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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

www.easymoneybg.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/139975/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
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 : 29.10.2017
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 N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139974/kurs-po-italianski-ezik--a1

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 :
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29.10.2017 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/139973/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Интериорна врата Gama 204
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/139972/interiorna-vrata-gama-204

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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139971/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 29.10.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139970/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
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думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 27.10.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139969/kurs-po-frenski-ezik--a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 28.10.2017 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/139968/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.10.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139967/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по румънски език – ниво A1
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
румънски език. Курсът се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 60 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало : 28.10.2017
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139966/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 30.10.2017г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139965/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по английски език –за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 27.10.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139964/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език – за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 26.10.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139963/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
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необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 30.10.2017 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/139962/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

BGR Group
BGRGroup – Системни решения за енергийна ефективност за Вашия дом, офис или търговско помещение. При нас ще
откриете климатици, бойлери, VRF системи, чилъри, електрически конвектори, водогрейни котли, печки на пелети и
твърдо гориво, вентилаторни конвектори, подово лъчисто отопление, термопомпи и много други. Проектиране,
доставка и изграждане на вентилационни системи, климатичнии отоплителни инсталации. Предлагаме изгодни цени и
доставки в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/139961/bgr-group

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.10.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139960/kurs-po-nemski-ezik--a2

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 30.10.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/139959/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
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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: 29.10.2017г. 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/139958/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Бяла дъска
Бяла дъска, с алуминиева рамка, размер 600x900 mm
http://obiavidnes.com/obiava/139957/byala-dyska

Най-добрите цени на блиндирани врати
Изборът на блиндирани врати в Пловдив е наистина богат.Предлагаме разнообразие от модели и цветове. Цените ни
започват от 219 лв. Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика).
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/139956/nay-dobrite-ceni-na-blindirani-vrati

ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ НОНА ИЛИ МИ
ЗВЪННИ НА НОМЕР 090363011 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ НОНА-029 ИЛИ МИ ЗВЪННИ НА НОМЕР
090363011 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/139955/lapam-go-dylboko-gyrlo-pishi-mi-na-nomer-162221-s-tekst-nona-ili-mi-zvynni-na-nom

Вели Хоум спално бельо за дома и бизнеса
Фирма Вели Хоум ООД е бутикова компания за внос от световни производители на луксозен лазерно тъкан памучен
текстил, микрофибърни кърпи и аксесоари за дома и хотела. Предлагаме консултации за цялостна концепция при дизайн и
избор на текстил за хотели, апартаменти и къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/139954/veli-houm-spalno-belyo-za-doma-i-biznesa

сек.с и терен безплатно сама съм и възбудена ела и ме наеби пиши ми на номер 191997 с текс
валя давам адрес п.уте и дупе
сек.с и терен безплатно сама съм и възбудена ела и ме наеби пиши ми на номер 191997 с текс валя-179 давам адрес п.уте и
дупе
http://obiavidnes.com/obiava/139953/seks-i-teren-bezplatno-sama-sym-i-vyzbudena-ela-i-me-naebi-pishi-mi-na-nomer-191

обичам да правя секс с различни мъже и на различни места ако търсиш нещо различно и на
бързи обороти пиши ми на номер 191911 с текст нелина да ти дам адрес или телефон и да се
видим сега
обичам да правя секс с различни мъже и на различни места ако търсиш нещо различно и на бързи обороти пиши ми на
номер 191911 с текст нелина-157 да ти дам адрес или телефон и да се видим сега
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http://obiavidnes.com/obiava/139952/obicham-da-pravya-seks-s-razlichni-myje-i-na-razlichni-mesta-ako-tyrsish-neshto-razlichn

30Г РАЗКРЕПОСТЕНА ЖЕНА С ТЕРЕН ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН МЪЖ ЗА СТРАСТЕН СЕКС
АКО ТОВА СИ ТИ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ХРИСИ ДА СИ РАЗМЕНИМ
КООРДИНАТИТЕ СЕРИОЗНА СЪМ
30Г РАЗКРЕПОСТЕНА ЖЕНА С ТЕРЕН ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН МЪЖ ЗА СТРАСТЕН СЕКС АКО ТОВА СИ ТИ ПИШИ МИ
НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ХРИСИ-188 ДА СИ РАЗМЕНИМ КООРДИНАТИТЕ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/139951/30g-razkrepostena-jena-s-teren-tyrsi-diskreten-myj-za-strasten-seks-ako-tova-si-

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/139950/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
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Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139949/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"
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Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139948/infracherveno-topleshto--kilimche

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
http://obiavidnes.com/obiava/139947/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Продавам 51 дка земеделска земя в село Трояново, общ. Камено
Продавам 51 дка земеделска земя в село Трояново, общ. Камено, обл. Бургас.
Имотът няма договор за аренда или наем.Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/139946/prodavam-51-dka-zemedelska-zemya-v-selo-troyanovo-obsht-kameno
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Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139945/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Продавам 28 дка земеделска земя в с. Славянци, общ. Сунгурларе
Продавам 28 дка земеделска земя в с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. Имотът няма договор за аренда или наем.
Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/139944/prodavam-28-dka-zemedelska-zemya-v-s-slavyanci--obsht-sungurlare

Купува стари коли,изгнили коли,повредени коли,ударени автомобили
Купуваме развалени,изгнили,ударени може и в движение леки коли за скрап,като цената се определя от модела или на
килограм като се мери на място и се плаща веднага.Издаваме удостоверение за снемане от отчет в Кат и данъчно.Бърза
реакция в рамките на деня на тел 0879988765,024410524
http://obiavidnes.com/obiava/139943/kupuva-stari-koliizgnili-kolipovredeni-koliudareni-avtomobili

Продавам земеделска земя в с. Помощник, общ. Гълъбово
Продавам земеделска земя в с. Помощник, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Общата площ е 42 дка, разпределена в два
имота по 25 дка и 17 дка. Имотите нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139942/prodavam-zemedelska-zemya-v-s-pomoshtnik-obsht-gylybovo

Продавам 200 дка земеделски имоти в землището на с. Осмар, общ. Велики Преслав
Продавам 200 дка земеделски имоти в землището на с. Осмар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Без договор за аренда
или наем. Цена: 1250 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139941/prodavam-200-dka-zemedelski-imoti-v-zemlishteto-na-s-osmar-obsht-veliki-preslav
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Продавам 137 дка земеделска земя в с. Медникарово, общ. Гълъбово
Продавам 137 дка земеделска земя в с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Имотът няма договор за аренда
или наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139940/prodavam-137-dka-zemedelska-zemya-v-s-mednikarovo-obsht-gylybovo

Продавам земеделска земя в с. Лозарево, общ. Сунгурларе
Продавам земеделска земя в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. Общата площ от 32 дка е разпределена в три
имота по 24 дка, 5 дка и 2 дка. Имотите нямат сключен договор за аренда или наем.
Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139939/prodavam-zemedelska-zemya-v-s-lozarevo-obsht-sungurlare

Продавам 135 дка ниви в землището на с. Пъдарско, общ. Брезово
Продавам 135 дка ниви в землището на с. Пъдарско, общ. Брезово, обл. Пловдив. Имотите не са отдадени под аренда или
наем и граничат с язовира на селото.
ЦЕНА - 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139938/prodavam-135-dka-nivi-v-zemlishteto-na-s-pydarsko-obsht-brezovo

Продавам 15 дка земеделска земя в с. Черноземен, общ. Калояново
Продавам 15 дка земеделска земя в с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив. Имотът няма договор за аренда или
наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139937/prodavam-15-dka-zemedelska-zemya-v-s-chernozemen-obsht-kaloyanovo

Продавам гора в с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив
Продавам гора в с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив с площ 37 дка и цена 37 000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/139936/prodavam-gora-v-s-lilkovo-obsht-rodopi-obl-plovdiv

Продавам два парцела земеделска земя в с. Горни Домлян, общ. Карлово
Продавам два парцела земеделска земя в с. Горни Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив. Двата имота са с обща площ 26 дка
и са разпределени по 7 дка и 19 дка. Нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/139935/prodavam-dva-parcela-zemedelska-zemya-v-s-gorni-domlyan-obsht-karlovo

Продавам земеделска земя 25 дка в село Войнягово, общ. Карлово
Продавам земеделска земя 25 дка в село Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив. Имотът няма договор за аренда или наем.
Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139934/prodavam-zemedelska-zemya-25-dka-v-selo-voynyagovo-obsht-karlovo

Продавам 54 дка земеделска земя в с. Есен, общ. Сунгурларе
Продавам 54 дка земеделска земя в с. Есен, общ. Сунгурларе, обл.Бургас. Общата площ е разпределена в три имота по 39
дка, 12 дка и 2 дка. Имотите нямат договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139933/prodavam-54-dka-zemedelska-zemya-v-s-esen--obsht-sungurlare

Продавам 12 дка земеделска земя в с. Грозден, общ. Сунгурларе
Продавам 12 дка земеделска земя в с. Грозден, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. Земята е разпределена в два имота по 9 дка и
3 дка. Няма сключен договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/139932/prodavam-12-dka-zemedelska-zemya-v-s-grozden-obsht-sungurlare

Продавам два имота земеделска земя в гр.Брезово, обл.Пловдив, общо 25 дка.
Продавам два имота земеделска земя в гр.Брезово, обл.Пловдив, общо 25 дка. Имотите са разпределени по 10 дка и 15 дка
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и нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139931/prodavam-dva-imota-zemedelska-zemya-v-grbrezovo-oblplovdiv-obshto-25-dka

Продавам 30 дка земеделска земя в с.Вълчин, общ.Сунгруларе
Продавам 30 дка земеделска земя в с.Вълчин, общ.Сунгруларе, обл.Бургас. Имотът няма сключен договор за аренда или
наем. Цена: 650 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139930/prodavam-30-dka-zemedelska-zemya-v-svylchin-obshtsungrulare

Продавам 226 дка земеделска земя в с. Балабанчево, общ. Сунгурларе
Продавам 226 дка земеделска земя в с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. Имотът няма сключен договор за
аренда или наем. Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/139929/prodavam-226-dka-zemedelska-zemya-v-s-balabanchevo-obsht-sungurlare

Продавам 7 дка на брега на яз. Тича с лице към водата
Продавам 7 дка на брега на яз. Тича с лице към водата - 200 м и 9 дка до регулацията на с. Сушина с панорамен изглед към
язовира и планината. Имотите се намират в землището на с. Сушина, общ. Върбица, обл. Шумен.
ЦЕНА – по договаряне.
Има възможност за Европейско финансиране по МЯРКА 6.4.
http://obiavidnes.com/obiava/139928/prodavam-7-dka-na-brega-na-yaz-ticha-s-lice-kym-vodata

Продавам къща в с. Имренчево, общ. Велики Преслав
Продавам къща в с. Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Застроена площ: 150 кв.м, двор: 865 кв.м. Къщата има
4 стаи, баня, кухня, салон, мазе, гараж, голям сайвант, кладенец, асма и овощни дървета.
http://obiavidnes.com/obiava/139927/prodavam-kyshta-v-s-imrenchevo-obsht-veliki-preslav

Продавам 20 дка лозя сорт Мускат в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав
Продавам 20 дка лозя сорт Мускат в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен със сключен договор за
биологично отглеждане и гарантирани субсидии от 200 лв на декар. Цена: 1000 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/139926/prodavam-20-dka-lozya-sort-muskat-v-zemlishteto-na-s-dragoevo-obsht-veliki-preslav

Продавам земя с площ от 21 дка в землището на с. Ловец, обл. Шумен
Продавам земя с площ от 21 дка в землището на с. Ловец, обл. Шумен. Земята граничи с малък язовир, общата граница е
180 м. Имотът е разположен на 50 м от регулацията на селото, на 120 м от главен път, на 250 м от бреговете на
втория по големина язовир в България – Тича и на 12 км от планинския курортен комплекс "Върбица". Теренът е подходящ
за построяване на вилно селище, за къмпинг или ферма. От имота се открива чудесна панорама към яз. Тича и
планинските върхове на Източна Стара планина. В селото има няколко къщи за гости.
ЦЕНА – по договаряне.
Има възможност за Европейско финансиране по МЯРКА 6.4.
http://obiavidnes.com/obiava/139925/prodavam-zemya-s-plosht-ot-21-dka-v-zemlishteto-na-s-lovec-obl-shumen

Продавам право на строеж от вилно селище "LAKE VILLAGE" на двуетажни жилищни сгради
Продавам право на строеж от вилно селище "LAKE VILLAGE" на двуетажни жилищни сгради с РЗП 113 м2 заедно с 430
м2 земя.
Местоположение: с. Конево, обл. Шумен с изглед към големия язовир "ТИЧА" и планинския курорт "Върбица".
Lake Village е разположено в регулацията на с. Конево, общ. Върбица, обл. Шумен. Предлага панорамен изглед към
Големия язовир Тича и планинските хълмове на Източна Стара планина. Намира се на 120 км от летище Варна и летище
Бургас и на 10 км от планинския курорт Върбица, известен с лековитите си минерални извори.
Комбинацията от планина и водни басейни позволявя практикуването на лов и риболов, конни спортове, колоездене.
ЦЕНА за цялото селище – по договаряне.
Има възможност за Европейско финансиране по МЯРКА 6. 4.
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http://obiavidnes.com/obiava/139924/prodavam-pravo-na-stroej-ot-vilno-selishte-lake-village-na-dvuetajni-jilishtni-sgr

Продавам 25 дка земеделски имот в землището на село Имренчево, общ. Велики Преслав, обл.
Шумен.
Продавам 25 дка земеделски имот в землището на село Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен.
Имотът се намира в непосредствена близост до главен път Търговище – Велики Преслав. Граничи с регулацията на
селото. До имота има електричество, вода и асфалтов път.
Цена: 26 000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/139923/prodavam-25-dka-zemedelski-imot-v-zemlishteto-na-selo-imrenchevo-obsht-veliki-presl

Продавам вила в груб строеж с площ от 112 кв.м в планинския курортен комплекс "Върбица
Продавам вила в груб строеж с площ от 112 кв.м в планинския курортен комплекс "Върбица", обл. Шумен.
Вилата е разположена на главната алея, водеща към лековит минерален извор и граничи с две малки планински реки.
Местополoжение на вилата: до минерален извор - 100 м, до ресторант - 100 м, до спортен комплекс с фитнес зали и
плувен басейн - 300 м, до летище Варна и Бургас - 150 км.
Цена: по договаряне.
Има възможност за европейско финансиране по мярка 6.4.
http://obiavidnes.com/obiava/139922/prodavam-vila-v-grub-stroej-s-plosht-ot-112-kvm-v-planinskiya-kurorten-kompleks-v

Продавам старинна къща в с. Драгоево
Продавам старинна къща в с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен със застроена площ от 120м2 и двор от 850м2.
Село Драгоево се намира в подножието на Източна Стара планина,на около 25 км от гр. Шумен, 110 км от гр. Варна и
аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав. Сред чистия и свеж въздух с. Драгоево е развивало
дългогодишни традиции в лозаро-винарството. До селото има редовна автобусна линия, има магазини и доктор.
ЦЕНА – по договаряне.
Има възможност за Европейско финансиране по МЯРКА 6.4.
http://obiavidnes.com/obiava/139921/prodavam-starinna-kyshta-v-s-dragoevo

Керамична дъска Memoboards
Керамична дъска Memoboards, с алумиенева рамка, може да се монтира както по вертикала така и по хорозинтала,
размер 1200x2400 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/139920/keramichna-dyska-memoboards

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, размер 400x600 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139919/korkova-dyska-memoboards

Работа с компютър от вкъщи
Предложението ми е за всеки, който иска да работи от дома си и да печели допълнително до 200 лева и повече.
Станете консултант на козметични и здравословни продукти, като работите с готова система.
Ще имате възможност да развиете и собствен бизнес.
За да научите повече се регистрирайте да получите видео на този линк:
http://bit.ly/2lUAtuT
http://obiavidnes.com/obiava/139918/rabota-s-kompyutyr-ot-vkyshti

Работа с компютър от вкъщи
Предложението ми е за всеки, който иска да работи от дома си и да печели допълнително до 200 лева и повече.
Станете консултант на козметични и здравословни продукти, като работите с готова система.
Ще имате възможност да развиете и собствен бизнес.
За да научите повече се регистрирайте да получите видео на този линк:
http://bit.ly/2lUAtuT
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http://obiavidnes.com/obiava/139917/rabota-s-kompyutyr-ot-vkyshti

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, размер 400x600 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139916/korkova-dyska-memoboards

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, с алуминиева рамка, размер 1000x1500 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139915/korkova-dyska-memoboards

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, с алуминиева рамка, размер 1200x1800 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139914/korkova-dyska-memoboards

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, с алуминиева рамка, размер 1200x2400 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139913/korkova-dyska-memoboards

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, с алуминиева рамка, размер 600x900 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139912/korkova-dyska-memoboards

Вентилаторен блок Toten SA.6502
Вентилаторен блок Toten SA.6502, 2 вентилатора
http://obiavidnes.com/obiava/139911/ventilatoren-blok-toten-sa6502

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/139910/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139909/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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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/139908/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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/139907/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/139906/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Коркова дъска Memoboards
Коркова дъска Memoboards, с дървена рамка, размер 600x1800 mm, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/139905/korkova-dyska-memoboards

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
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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/139904/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Спрете да се тъпчете с храна-Липовон ще ви помогне да отслабнете
Липовон е единствения продукт с който може да отслабнете без да спортувате. Действа на метаболизма и апетита,
просто няма да ви се яде. За да сте сигурни, че ще си закупите оригинален Липовон го поръчайте от нас: http://lipovon.net/
100% Оригинален продукт. 100% Гаранция че ще отслабнете.
http://obiavidnes.com/obiava/139903/sprete-da-se-typchete-s-hrana-lipovon-shte-vi-pomogne-da-otslabnete

Стъклена дъска Memoboards
Стъклена дъска Memoboards, възможност за хоризонтален или вертиклен монтаж, размер 400x600 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/139902/styklena-dyska-memoboards

Интериорни врати
Интериорни врати Граде на най-ниски цени в Кърджали. Изключително качествени, здрави, надеждни и елегантни врати,
произведени в Германия. Ако искате да имате модерен и изискан интериор, вратите Граде са най-доброто решение.
http://obiavidnes.com/obiava/139901/interiorni-vrati

Стъклена дъска Memoboards
Стъклена дъска Memoboards, възможност за хоризонтален или вертиклен монтаж, размер 450x450 mm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/139900/styklena-dyska-memoboards

BG Диагностика
Автомобилна компютърна диагностика на изключителни цени. "БГ Диагностика" професионално обслужване на посочен
от Вас адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/139899/bg-diagnostika

Стъклена дъска Memoboards
Стъклена дъска Memoboards, възможност за хоризонтален или вертиклен монтаж, размер 400x600 mm, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/139898/styklena-dyska-memoboards

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
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-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
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/139897/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139896/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
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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/139895/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Стъклена дъска Memoboards
Стъклена дъска Memoboards, възможност за хоризонтален или вертиклен монтаж, размер 450x450 mm, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/139894/styklena-dyska-memoboards

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-2
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/139893/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-2

Стъклена интериорна врата Folio G 15-2
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с черно фолио. Закаляването е процес, при който стъклото е
подложено на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При
счупване, то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При серия Folio се слепват две 4 мм стъкла, чрез специален
термичен процес, като между тях се поставя бяло или черно фолио.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. *
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/139892/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15-2

Стъклена дъска Memoboards
Стъклена дъска Memoboards, възможност за хоризонтален или вертиклен монтаж, размер 400x600 mm, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/139891/styklena-dyska-memoboards

интериорна врата модел Gravur G13-2
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
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Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/139890/interiorna-vrata-model-gravur-g13-2

Дамско пончо онлайн от магазин Your Fashion Way
Your Fashion Way е директен вносител на дрехи, предимно италианско производство, което гарантира перфектното
съотношение между качество и цена. При нас винаги можете да разчитате , че ще получите качествени продукти,
коректност и прозрачност.
http://obiavidnes.com/obiava/139889/damsko-poncho-onlayn-ot-magazin-your-fashion-way

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/139888/inkubatori

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139887/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/139886/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/139885/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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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/139884/kurs-montajnik-na-vik-mreji-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/139883/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139882/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
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/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139881/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
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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/139880/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Калъф Samsung Galaxy J1 (2016)
Калъф Samsung Galaxy J1 (2016), отваряем, еко кожа, 4smarts Supremo Book Flip Case, син
http://obiavidnes.com/obiava/139879/kalyf-samsung-galaxy-j1-2016

Калъф Samsung Galaxy J3 (2016)
Калъф Samsung Galaxy J3 (2016), отваряем, еко кожа, 4smarts Supremo Book Flip Case, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139878/kalyf-samsung-galaxy-j3-2016

Настолен компютър HP ProDesk 600 G1 MT (H5U18EA)
Настолен компютър HP ProDesk 600 G1 MT (H5U18EA), четириядрен Haswell Intel Core i5-4570 3.2/3.6 GHz, AMD Radeon
HD 8490 1GB, 4GB, 500GB HDD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 7/8
http://obiavidnes.com/obiava/139877/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-600-g1-mt-h5u18ea

Калъф Huawei P9 Lite
Калъф Huawei P9 Lite, страничен протектор с гръб, термополиуретанов, 4smarts Ultimag Soft Touch Cover Sandburst Case,
удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139876/kalyf-huawei-p9-lite

16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz
16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz, Kingston HyperX Fury HX426C16FB2K2/16, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/139875/16gb-2x8gb-ddr4-2666mhz

Калъф Samsung Galaxy A3 (2016)
Калъф Samsung Galaxy A3 (2016), страничен протектор с гръб, термополиуретанов, 4smarts Ultimag Soft Touch Cover
Sandburst Case, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139874/kalyf-samsung-galaxy-a3-2016

Калъф Huawei P9 Plus
Калъф Huawei P9 Plus, страничен протектор с гръб, термополиуретанов, 4smarts Ultimag Soft Touch Cover Sandburst Case,
удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139873/kalyf-huawei-p9-plus

Настолен компютър HP ProDesk 490 G2 MT (J4B09EA)
Настолен компютър HP ProDesk 490 G2 MT (J4B09EA), четириядрен Haswell Intel Core i5-4590 3.3/3.7 GHz, AMD Radeon
HD 8490 1GB, 4GB, 1TB HDD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 7/8
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http://obiavidnes.com/obiava/139872/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-490-g2-mt-j4b09ea

Търсите ли нови бизнес възможности?
Здравейте, Не е важно, дали сте мъж или жена между 25 и 50 години, дали имате деца и семейство, дали уверено
ползвате компютри или не – всичко това ще бъде нужно, ако кандидатствате на традиционна РАБОТА при работодател
на работно време. Нас ни интересуват не Вашите квалификации, а вашата упоритост и желанието, които имате. Това
са двете единствени предпоставки, правейки го заедно с нас, да създадете собствен успешен бизнес ! Затова, ако сте
комуникативни хора, мотивирани да получат допълнителни доходи през свободното време, не отлагайте и се
регистрирайте още сега за да преминете по-бързо безплатното обучение и да започнете да печелите ПАРИ. Чакаме Ви заедно да се сдобием с успеха, който заслужаваме!https://goo.gl/ky9h27
http://obiavidnes.com/obiava/139871/tyrsite-li-novi-biznes-vyzmojnosti

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/139870/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139869/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/139868/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Калъф iPhone 5
Калъф iPhone 5,5S,SE, страничен протектор с гръб, термополиуретанов, 4smarts Ultimag Soft Touch Cover Sandburst Case,
удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139867/kalyf-iphone-5

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
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наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139866/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Захранване Super Flower Leadex II
Захранване Super Flower Leadex II, 650W, Active PFC, 80+ Gold, изцяло модулярно, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/139865/zahranvane-super-flower-leadex-ii

Калъф iPhone 6Plus
Калъф iPhone 6Plus,6S Plus, страничен протектор с гръб, термополиуретанов, 4smarts Ultimag Soft Touch Cover Sandburst
Case, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139864/kalyf-iphone-6plus

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
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139863/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/139862/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 .
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Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139861/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/139860/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139859/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Страница 67/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.10.2017

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/139858/masajna-kushetka-magicpro

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:
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Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/139857/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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/139856/30-50-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
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139855/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/139854/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Стъклена интериорна врата, Matt G 11, каса Бяла
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло – матово. Закаляването повишава няколкократно неговата
стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
Чрез този модел ще постигнете уединението, от което има нужда Вашия дом или офис.
Вратата се предлага и в следните цветове:
Matt G 11
Бял Мат

Matt G 11 – 1
Matt G 11-2
Matt G 11-3
Бронз Мат
Син Мат
Зелен Мат

http://obiavidnes.com/obiava/139853/styklena-interiorna-vrata-matt-g-11-kasa-byala

Захранване Super Flower Leadex Silver
Захранване Super Flower Leadex Silver, 650W, Active PFC, 80+ Silver, изцяло модулярно, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/139852/zahranvane-super-flower-leadex-silver

Обков за душ кабини от Смарткеър
РАко сте взели решение да отделите сухата от мократа част на Вашата баня и в същото време искате визуално да не
стеснявате помещението, кристалната душ кабина в комбинация с хромирани елементи е изключително добър избор.
Душ кабините се произвеждат в разнообразни форми и размери
http://obiavidnes.com/obiava/139851/obkov-za-dush-kabini-ot-smartkeyr
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Очила за виртуална реалност Samsung Gear VR
Очила за виртуална реалност Samsung Gear VR, акселерометър, жироскопски сензор, сензор за близост, съвместими със
Samsung Galaxy, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139850/ochila-za-virtualna-realnost-samsung-gear-vr

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/139849/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Мишка Redragon Cerberus M703
Мишка Redragon Cerberus M703, оптична (7200 dpi), гейминг, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/139848/mishka-redragon-cerberus-m703

Смарт часовник Samsung Gear Fit2 Pro
Смарт часовник Samsung Gear Fit2 Pro, извит Super AMOLED дисплей, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139847/smart-chasovnik-samsung-gear-fit2-pro

Таблет Lenovo Tab 4 10 Plus (ZA2R0051BG)(черен)
Таблет Lenovo Tab 4 10 Plus (ZA2R0051BG)(черен), 10.1" (25.65 cm) IPS LCD Display, осемядрен Qualcomm MSM8953
Snapdragon 625 2.0GHz, 3GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 8 & 5 Mpix camera, Android, 475g
http://obiavidnes.com/obiava/139846/tablet-lenovo-tab-4-10-plus-za2r0051bgcheren

Лаптоп HP EliteBook 840 G2 (N2R22EP)
Лаптоп HP EliteBook 840 G2 (N2R22EP), двуядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7 GHz, 14" (35.56 cm) HD Anti-Glare
flat LED-backlit Display, (DP), 8GB, 320GB HDD, 4x USB 3.0, Windows 7, 1.34kg
http://obiavidnes.com/obiava/139845/laptop-hp-elitebook-840-g2-n2r22ep

Захранване Super Flower NOVA SF-600R12A
Захранване Super Flower NOVA SF-600R12A, 600W, Active PFC, 85+ Max, 120мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/139844/zahranvane-super-flower-nova-sf-600r12a

ATX/mATX/miniITX DeepCool EARLKASE RGB
ATX/mATX/miniITX DeepCool EARLKASE RGB, 1x USB 3.0, прозорец, RGB подсветка, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/139843/atxmatxminiitx-deepcool-earlkase-rgb

Вентилатор 140mm DeepCool Gamer Storm GF140
Вентилатор 140mm DeepCool Gamer Storm GF140, 4 pin, 1200 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/139842/ventilator-140mm-deepcool-gamer-storm-gf140

Тетрадка Fresh
Тетрадка Fresh, формат А4, офсет, 200 листа
http://obiavidnes.com/obiava/139841/tetradka-fresh

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
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КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139840/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

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/139839/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”.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/139838/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139837/kurs-montajnik-na-vik-mreji-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
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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/139836/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

Тетрадка
Тетрадка, формат А5, офсет, с две теми, 100 листа
http://obiavidnes.com/obiava/139835/tetradka

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
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/139834/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139833/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139832/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139831/kurs--pokrivi---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/139830/kurs--boyadjiyski-raboti-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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/139829/kurs--boyadjiyski-raboti-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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/139828/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- 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/139827/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/139825/kurs-elektrotehnik---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.
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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
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/139826/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и 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. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖН ИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или 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 заемал
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 телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/139824/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

Тетрадка
Тетрадка, формат А5, офсет, с четири теми, 200 листа
http://obiavidnes.com/obiava/139823/tetradka

Тетрадка Fresh
Тетрадка Fresh, формат А5, офсет, 100 листа
http://obiavidnes.com/obiava/139822/tetradka-fresh

Тетрадка Fresh
Тетрадка Fresh, формат А4, офсет, 100 листа
http://obiavidnes.com/obiava/139821/tetradka-fresh

Продавам кулинарния портал: recepti2k.com
Здравейте, продавам сайт за кулинарни здравословни готварски рецепти за готвене на вкусни ястия и манджи, бързо
лесно и вкусно. Сайта е с изключително богата функционалност, за повече информация се свържете с мен.
http://obiavidnes.com/obiava/139820/prodavam-kulinarniya-portal-recepti2kcom

ginseng max
Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/139819/ginseng-max

Сгъстен въздух Cleanrange
Сгъстен въздух Cleanrange, 400ml, за трудно достъпни места
http://obiavidnes.com/obiava/139818/sgysten-vyzduh-cleanrange

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/139817/lida-shishe

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 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139816/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139815/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/139814/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Подложка за мишка ASUS Cerberus Mini
Подложка за мишка ASUS Cerberus Mini, гейминг, 250 х 210 х 2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139813/podlojka-za-mishka-asus-cerberus-mini

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/139812/otslabni-s-lida

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,
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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
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ovvZOVZNwbU
http://obiavidnes.com/obiava/139811/inkubatori-ot-borisof--son

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.
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/139810/elektrovydica-elektricheska-vydica

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/139809/zaemi-do-7000-lv

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/139808/meizitang

Подложка за мишка ASUS Cerberus XXL
Подложка за мишка ASUS Cerberus XXL, гейминг, 900 х 440 х 3, черен
http://obiavidnes.com/obiava/139807/podlojka-za-mishka-asus-cerberus-xxl

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Благоевград, Банско, Сандански
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
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- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/139806/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-blagoevgrad-bansko-sandanski

Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-Доверете се на опита и разберете цялата
истина!Пловдив
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/139805/detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-doverete-se-na-opita-i-razberete-cyal

Боя за коса Elcea - експертно боядисване
Пиар-Т евро консулт ЕООД е изключителен представител на френската козметика Elcea за България. Ние сме доволни да
Ви предложим иновативни дермокозметични продукти с най-високо качество, без опасни съставки. Нашата цел е
българските жени да ползват козметика, която не уврежда тяхното здраве и в същото време е достатъчно ефикасна и
модерна.
Защото знаем, можем и заслужаваме най-доброто!
Формулата за „висока толерантност" намалява риска от алергия и косата остава жива, защитена от замърсяване и UV
лъчи.
Elсeа Сoloration Еxperte предлага гама от 20 блестящи нюанса със светлоотразяващи пигменти. Еlcea е препоръчителна
за жени:
- с бели коси
- коси без блясък
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- коси, изтощени от боядисване
- жени, алергични към амоняк, резорцин или парафенилендиамин (ППД)
- с чувствителни кожи или деликатни коси
С Еlcea вашите капилярни фибри остават запазени, а косите са блестящи и здрави!
Шампоанът и маската Elcea са обогатени с фитосерамиди, масло от слънчогледово семе и екстракт от нар, естествен
антиоксидант. Тяхната ултралека формула, без парабен и без феноксиетанол е дерматологично тествана, за да пази и
хидратира косите, подсилвайки блясъка и цвета им.
http://obiavidnes.com/obiava/139804/boya-za-kosa-elcea---ekspertno-boyadisvane

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчещи Софт таблетките за дъвчене са идеални за хора, които не обичат преглъщането на хапчета, капсули
или таблетки. Те би трябвало да се дъвче или разтваря в устата и те се предлагат в различни аромати, като портокал,
ягода, ананас и банан. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/139803/kamagra-dyvchashta

Онлайн търговия на обувки и аксесоари
нашите обувки http://obuwki.com/
http://obiavidnes.com/obiava/139802/onlayn-tyrgoviya-na-obuvki-i-aksesoari

Сгъстен въздух Cleanrange
Сгъстен въздух Cleanrange, 150ml, за трудно достъпни места
http://obiavidnes.com/obiava/139801/sgysten-vyzduh-cleanrange

Всякакви строително-монтажни и довършително-ремонтни услуги
Къртене, зидария, покриви, вътрешни и външни топлоизолации, машинна мазилка и замазка, хидроизолации, облицовка с
камък, замазка, гипсова мазилка и шпакловка, усвояване на тераси, обръщане на ъгли, сатен гипс, теракот, гранитогрес,
фаянс, колор кит, латекс, всякакви декорации и декоративни мазилки, вътрешни и външни колони, боя, тапети, всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон, окачени тавани, арки, скрито осветление, вътрешни и външни колони, ВиК, Ел.
инсталации, ОиВ и др. Оглед, безплатни консултации, оферта, професионализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за
контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/139800/vsyakakvi-stroitelno-montajni-i-dovyrshitelno-remontni-uslugi

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
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тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139799/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Адаптор DVD към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD
Адаптор DVD към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD, 12.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/139798/adaptor-dvd-kym-25-635-cm-sata-hddssd

Професионално лепене Тапети от майстор НЕПУШАЧ, частно лице съм, боядисване с латекс и
бои
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове ТАПЕТИ( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0877339592
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО НА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА 0877339592
Изпълнявам и по трудни и сложни поръчки, НЕ работя за фирми! Частно лице съм, пари взимам след като си свърша
работата!
http://obiavidnes.com/obiava/139797/profesionalno-lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-boyadisvane-s-la

Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP DeskJet 2130
Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP DeskJet 2130, цветен, принтер/копир/скенер, 1200 x 1200 dpi,
7.5стр/мин, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/139796/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-hp-deskjet-2130

Батерия Canon NB-CP2LH
Батерия Canon NB-CP2LH, съвместима с Canon SELPHY CP1200/CP1300
http://obiavidnes.com/obiava/139795/bateriya-canon-nb-cp2lh

Онлайн кредити при спешна нужда
Българско заемно дружество е част от финансова институция. Всичко става само Онлайн. Без офиси, будки или гишета,
пред които да се редиш. Без ненужни и неприятни посещения вкъщи. При нас взимаш кредит бързо, дискретно и удобно,
когато пожелаеш, където и да се намираш.
http://obiavidnes.com/obiava/139794/onlayn-krediti-pri-speshna-nujda

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
иностранцев . Обучение проводится на русском языке.
Индивидульное обучение может проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87 , 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/139793/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev
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Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139792/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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
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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/139791/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/139790/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Почистващ спрей Cleanrange
Почистващ спрей Cleanrange, 250ml, за техника
http://obiavidnes.com/obiava/139789/pochistvasht-sprey-cleanrange

Спрей за премахване на етикети Cleanrange
Спрей за премахване на етикети Cleanrange, 200ml
http://obiavidnes.com/obiava/139788/sprey-za-premahvane-na-etiketi-cleanrange

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.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139787/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Блиндирана входна врата Модел Т108, цвят Тъмен орех
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково 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-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF- моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости; регулируема каса за зид с
дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“; шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три
ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на
пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са скрити в касата;
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/139786/blindirana-vhodna-vrata-model-t108-cvyat-tymen-oreh

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/139785/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
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/139784/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Блиндирана входна врата код 018-7
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покририето 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, шпионка.
Моделът е с дебелина на крилото 70мм, което осигурява по-добра шумо - и топлоизолация на жилището, а красивата
преливаща в няколко нюанса дървесна шарка прави вратата универсална за жилища с различен интериор.
http://obiavidnes.com/obiava/139783/blindirana-vhodna-vrata-kod-018-7

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица
http://obiavidnes.com/obiava/139782/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/139781/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
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http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139780/prodajba-na-biznes

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/139779/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/139778/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
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/139777/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.
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Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/139776/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес
планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си и бизнеса си
директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от
България или от Чужбина."
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/139775/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/139774/nezavisim-chasten-investitor

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/139773/finansirane-chrez-preki-investicii

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.
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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/139772/investicii-i-biznes-v-bolgarii

Инкубатори за люпене на яйца
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/139771/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Слушалки Music Sound Bluetooth
Слушалки Music Sound Bluetooth, безжични, микрофон, бързи бутони, до 6 часа време за работа, сгъваеми, бели
http://obiavidnes.com/obiava/139770/slushalki-music-sound-bluetooth

Слушалки Music Sound Bluetooth
Слушалки Music Sound Bluetooth, безжични, микрофон, бързи бутони, до 6 часа време за работа, сгъваеми, червени
http://obiavidnes.com/obiava/139769/slushalki-music-sound-bluetooth

Слушалки Music Sound Bluetooth
Слушалки Music Sound Bluetooth, безжични, микрофон, бързи бутони, до 6 часа време за работа, сгъваеми, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/139768/slushalki-music-sound-bluetooth

Слушалки Cellular Line ALPHA
Слушалки Cellular Line ALPHA, Bluetooth, микрофон, бързи бутони, до 14 часа време за работа, сгъваеми, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139767/slushalki-cellular-line-alpha

Слушалки Cellular Line AKROS
Слушалки Cellular Line AKROS, Bluetooth, микрофон, бързи бутони, дълбок бас, сгъваеми, сини
http://obiavidnes.com/obiava/139766/slushalki-cellular-line-akros

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗАКОННО С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА 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
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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/139765/chehiya-bez-komision-100-garantirana-rabota-zakonno-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-ch

Слушалки Cellular Line CHROMA
Слушалки Cellular Line CHROMA, микрофон, дълбок бас, сгъваеми, сини
http://obiavidnes.com/obiava/139764/slushalki-cellular-line-chroma

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/139763/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/139762/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/139761/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Слушалки Cellular Line RHYTM
Слушалки Cellular Line RHYTM, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, бързи бутони, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/139760/slushalki-cellular-line-rhytm

Слушалки Cellular Line RHYTM
Слушалки Cellular Line RHYTM, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, бързи бутони, сини
http://obiavidnes.com/obiava/139759/slushalki-cellular-line-rhytm
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Слушалки Cellular Line SWING
Слушалки Cellular Line SWING, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, бързи бутони, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/139758/slushalki-cellular-line-swing

Слушалки Cellular Line SWING
Слушалки Cellular Line SWING, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, бързи бутони, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/139757/slushalki-cellular-line-swing

Слушалки Cellular Line CLUB
Слушалки Cellular Line CLUB, тип "тапи", микрофон, бутон за разговори, бели
http://obiavidnes.com/obiava/139756/slushalki-cellular-line-club

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/139755/30-50-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/139754/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
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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/139753/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/139752/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/139751/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Търся надомна работа
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време.На 58 години съм и
търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/139750/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време.На 58 години съм и
разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие,а имам и над 9
години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до Люлин,за минимум 700 лева
заплата НЕТО /без ваучери/ на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа дежурство-72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/139749/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana
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Слушалки Cellular Line CONCILIO
Слушалки Cellular Line CONCILIO, Bluetooth, микрофон, дълбок бас, бързи бутони, сгъваеми, сини
http://obiavidnes.com/obiava/139748/slushalki-cellular-line-concilio

Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.===nazareth1969@abv.bg===
http://obiavidnes.com/obiava/139747/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Слушалки Cellular Line CLUB
Слушалки Cellular Line CLUB, тип "тапи", микрофон, бутон за разговори, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139746/slushalki-cellular-line-club

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/139745/lida-shishe

Слушалки Cellular Line LIVE
Слушалки Cellular Line LIVE, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, бутон за разговори, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139744/slushalki-cellular-line-live

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/139743/otslabni-s-meizitang

Слушалки Cellular Line JUNGLE
Слушалки Cellular Line JUNGLE, тип "тапи", Bluetooth, микрофон, дълбок бас, бързи бутони, черни
http://obiavidnes.com/obiava/139742/slushalki-cellular-line-jungle

Видеорегистратор Forever VR-200
Видеорегистратор Forever VR-200, камера за автомобил, Full HD, 2.7" (6.8 cm) LCD дисплей, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/139741/videoregistrator-forever-vr-200

myPhone Classic (бял)
myPhone Classic (бял), поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm) дисплей, microSD слот, 2.0 Mpix camera
http://obiavidnes.com/obiava/139740/myphone-classic-byal
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