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0882551735, експресни строителни ремонти,
088251735, фини шпакловки, латекс, топлоизолация, бръщане покрай pvc дограма и врати , минерални мазилки, замазки,
зидария, и др.довршителни ремонти, започване веднага,
Без почивен дин.
Кратки срокове,
http://obiavidnes.com/obiava/149107/0882551735-ekspresni-stroitelni-remonti

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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149073/masajna-kushetka-magicpro
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Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149037/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
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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/149036/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 60лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-99 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -110лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -160лв
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/149035/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad Y560 Y560A Y560P
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Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad Y560 Y560A Y560P
http://obiavidnes.com/obiava/149125/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-y560-y560a-y560p

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad Y570 Y570A Y570N Y570G
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad Y570 Y570A Y570N Y570G
http://obiavidnes.com/obiava/149124/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-y570-y570a-y570n-y570g

Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad S230U
Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad S230U
http://obiavidnes.com/obiava/149123/ventilator-za-laptop-lenovo-thinkpad-s230u

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149122/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149121/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149120/cialis

Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad T400 R400
Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad T400 R400
http://obiavidnes.com/obiava/149119/ventilator-za-laptop-lenovo-thinkpad-t400-r400

Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62 (For CPU fan)
Вентилатор за лаптоп MSI GE62 GE72 PE60 PE70 GL62 (For CPU fan)
http://obiavidnes.com/obiava/149118/ventilator-za-laptop-msi-ge62-ge72-pe60-pe70-gl62-for-cpu-fan

Вентилатор за лаптоп MSI VR600X VR610
Вентилатор за лаптоп MSI VR600X VR610
http://obiavidnes.com/obiava/149117/ventilator-za-laptop-msi-vr600x-vr610

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO PCG-21313M VPC-M VPCM11M1E
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO PCG-21313M VPC-M VPCM11M1E
http://obiavidnes.com/obiava/149116/ventilator-za-laptop-sony-vaio-pcg-21313m-vpc-m-vpcm11m1e

Вентилатор за лаптоп Samsung NP930S3G NP900X3C NP915S3G NP905S3G NP910S3G
Вентилатор за лаптоп Samsung NP930S3G NP900X3C NP915S3G NP905S3G NP910S3G
http://obiavidnes.com/obiava/149115/ventilator-za-laptop-samsung-np930s3g-np900x3c-np915s3g-np905s3g-np910s3g
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kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи е един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149114/kamagra-dyvchashta

Вентилатор за лаптоп Samsung RV411 RV415 RV420 RV511
Вентилатор за лаптоп Samsung RV411 RV415 RV420 RV511
http://obiavidnes.com/obiava/149113/ventilator-za-laptop-samsung-rv411-rv415-rv420-rv511

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C650D C655D C655 C650 C660 Type2
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C650D C655D C655 C650 C660 Type2
http://obiavidnes.com/obiava/149112/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-c650d-c655d-c655-c650-c660-type2

Вентилатор за лаптоп HP 14-AC 14-AF 14-AN 14-AM 240 G3 G4 G5 245 G3 G4 G5 246 G3 G4 G5
340
Вентилатор за лаптоп HP 14-AC 14-AF 14-AN 14-AM 240 G3 G4 G5 245 G3 G4 G5 246 G3 G4 G5 340
http://obiavidnes.com/obiava/149111/ventilator-za-laptop-hp-14-ac-14-af-14-an-14-am-240-g3-g4-g5-245-g3-g4-g5-246-g3

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad G580 G480
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad G580 G480
http://obiavidnes.com/obiava/149110/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-g580-g480

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV6-7000 DV7-7000 Series
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV6-7000 DV7-7000 Series
http://obiavidnes.com/obiava/149109/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-dv6-7000-dv7-7000-series

Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad Z710 Z710AT
Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad Z710 Z710AT
http://obiavidnes.com/obiava/149108/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-z710-z710at

Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad X240 X240I X250
Вентилатор за лаптоп Lenovo ThinkPad X240 X240I X250
http://obiavidnes.com/obiava/149106/ventilator-za-laptop-lenovo-thinkpad-x240-x240i-x250

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite P55W-B
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite P55W-B
http://obiavidnes.com/obiava/149105/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-p55w-b

Вентилатор с охладител за лаптоп ASUS N76VZ
Вентилатор с охладител за лаптоп ASUS N76VZ
http://obiavidnes.com/obiava/149104/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-asus-n76vz

Слушалки HyperX Cloud Alpha
Слушалки HyperX Cloud Alpha, микрофон, 50мм говорители, бързи бутони, сваляем 1.3м кабел, гейминг, черни
http://obiavidnes.com/obiava/149103/slushalki-hyperx-cloud-alpha
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Електрическа кана Kenwood SJM 031
Електрическа кана Kenwood SJM 031, вместимост 1,6 л., 2200 W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/149102/elektricheska-kana-kenwood-sjm-031

Електрическа кана Smeg KLF 01 CREU
Електрическа кана Smeg KLF 01 CREU, вместимост 1,7 л., 2400W, автоматично изключване когато няма вода, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149101/elektricheska-kana-smeg-klf-01-creu

Електрическа кана Smeg KLF 01 PREU
Електрическа кана Smeg KLF 01 PREU, вместимост 1,7 л., 2400W, автоматично изключване когато няма вода, син
http://obiavidnes.com/obiava/149100/elektricheska-kana-smeg-klf-01-preu

Батерия (заместител) за Huawei NOVA
Батерия (заместител) за Huawei NOVA, 3020mAh/3.82 V
http://obiavidnes.com/obiava/149099/bateriya-zamestitel-za-huawei-nova

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/149098/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

16GB USB Flash Drive A-Data UV330
16GB USB Flash Drive A-Data UV330,USB 3.1, червенa
http://obiavidnes.com/obiava/149097/16gb-usb-flash-drive-a-data-uv330

Кандидатствайте за бърз и надежден заем днес
Ние предлагаме кредити на физически лица, които се нуждаят от помощник финансови с нисък лихвен процент от 3 %.
За да получите кредит с тази компания, можете да зададете точната сума на заем, имате нужда и в момента, в който
може да възстанови услугата 5000 лв до 50 000 000 лв
Забележка: Вие трябва да ни изпратите имейл: rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149096/kandidatstvayte-za-byrz-i-nadejden-zaem-dnes

Охлаждаща поставка за лаптоп Manhattan 190039
Охлаждаща поставка за лаптоп Manhattan 190039, за лаптопи до 17"(43.18 cm), 1500 rpm, 2x вентилатора, 4x USB 2.0
Type A, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149095/ohlajdashta-postavka-za-laptop-manhattan-190039

Батерия (заместител) за Huawei P10
Батерия (заместител) за Huawei P10, 3200mAh/3.82 V
http://obiavidnes.com/obiava/149094/bateriya-zamestitel-za-huawei-p10

Батерия (заместител) за HTC One M9 2600mAh/4.4 V
Батерия (заместител) за HTC One M9 2600mAh/4.4 V
http://obiavidnes.com/obiava/149093/bateriya-zamestitel-za-htc-one-m9-2600mah44-v
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Поставяне на абокат
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на медицински услуги: сваляне на конци след оперативна намеса, поставяне
на мускулна инжекция, поставяне на подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане
на инфузионна система, превръзка на рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър,
извършване на клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/149092/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,
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/149091/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/149090/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
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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/149089/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Батерия (заместител) за Huawei Honor 7
Батерия (заместител) за Huawei Honor 7, 3500mAh/3.8 V
http://obiavidnes.com/obiava/149088/bateriya-zamestitel-za-huawei-honor-7

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/149087/kamagra-gold

Стойка за стена Manhattan 460941
Стойка за стена Manhattan 460941, за екрани до 32"-55", VESA до 400x400, от 0° до 15° наклон, до 35кг
http://obiavidnes.com/obiava/149086/stoyka-za-stena-manhattan-460941

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! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/149085/otslabni-s-lida

Батерия (заместител) за Apple iPhone 7
Батерия (заместител) за Apple iPhone 7, 1715mAh/4.35 V
http://obiavidnes.com/obiava/149084/bateriya-zamestitel-za-apple-iphone-7

Преходник Manhattan 353465
Преходник Manhattan 353465, от HDMI(ж) към HDMI(ж), до 4К резолюция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/149078/prehodnik-manhattan-353465

Най-ниски цени на лекарствата в аптеките
Сравнение на цените на лекарствата и здравните продукти в аптеките в България. Най-ниските цени на лекарства,
здравни продукти и козметика. Най-евтините цени в аптеките в България на https://lekarstva.top
http://obiavidnes.com/obiava/149077/nay-niski-ceni-na-lekarstvata-v-aptekite

Курс за Сервитьори с държавно удостоверение
ЦПО„СТС” Варна обявява прием за курс за сервитьори на ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели,
яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране
и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE
http://obiavidnes.com/obiava/149071/kurs-za-servityori-s-dyrjavno-udostoverenie
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Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/149070/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Готвачи от 02 април 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/149069/kurs-za-gotvachi-ot-02-april-2018g

meizitang
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/149068/meizitang

черна мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят.Благодарение на билковите си
екстракти, които са изпитани с годините и тяхната правилно съчетана комбинация, карат всеки мъж да получи
страхотна ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149067/cherna-mravka

Батерия (заместител) за iPhone 5C
Батерия (заместител) за iPhone 5C, 1510mAh/4.3 V
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http://obiavidnes.com/obiava/149066/bateriya-zamestitel-za-iphone-5c

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Magenta - LC01 - P№ NB-OLC01M G&G - Неоригинален Заб.: 22ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Magenta - LC01 - P№ NB-OLC01M - G&G - Неоригинален Заб.:
22ml.
http://obiavidnes.com/obiava/149065/glava-za-brother-mfc-7000fc7200fcmfc-pro-700c---magenta---lc01---p-nb-olc01m-

Батерия (заместител) за iPhone 5S
Батерия (заместител) за iPhone 5S, 1440mAh/3.8 V
http://obiavidnes.com/obiava/149064/bateriya-zamestitel-za-iphone-5s

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Cyan - LC01 - P№ NB-OLC01C G&G - Неоригинален Заб.: 22ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Cyan - LC01 - P№ NB-OLC01C - G&G - Неоригинален Заб.:
22ml.
http://obiavidnes.com/obiava/149063/glava-za-brother-mfc-7000fc7200fcmfc-pro-700c---cyan---lc01---p-nb-olc01c---g

Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017
Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017, LCD Original, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149062/displey-za-huawei-honor-8-lite--p8-lite-2017

Набирам екип, за онлайн продажби
Набирам онлайн консултанти за LIVIOON в България
Пиши лс на https://www.facebook.com/magazinceto.fani
или се регистрирай сам на https://fotini.livioon.com
Безплатна регистрация до 30.3.2018
ПИШИ НА ЛАТИНИЦА
НЕ КРИЙ ДАННИТЕ
gsm на двете +359...
код Li_2018!01
http://obiavidnes.com/obiava/149060/nabiram-ekip-za-onlayn-prodajbi

Батерия (заместител) за iPhone 6
Батерия (заместител) за iPhone 6, 1810mAh/3.82 V
http://obiavidnes.com/obiava/149059/bateriya-zamestitel-za-iphone-6

Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-България!0888400413
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/149058/detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-bylgariya0888400413

Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-България!Доверете се на опита и разберете
цялата истина!
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/149057/detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-bylgariyadoverete-se-na-opita-i-razb

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/149056/kamagra-gel

Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017
Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017, LCD, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149055/displey-za-huawei-honor-8-lite--p8-lite-2017

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Black LC01 - P№ NB-OLC01BK G&G - Неоригинален Заб.: 22ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-7000FC/7200FC/MFC Pro 700C - Black LC01 - P№ NB-OLC01BK - G&G - Неоригинален Заб.:
22ml.
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http://obiavidnes.com/obiava/149054/glava-za-brother-mfc-7000fc7200fcmfc-pro-700c---black-lc01---p-nb-olc01bk---g

sexstimulanti levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149053/sexstimulanti-levitra

Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017
Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017, LCD, с тъч, златист
http://obiavidnes.com/obiava/149050/displey-za-huawei-honor-8-lite--p8-lite-2017

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, протектор, силиконов, Samsung EF-PG960TJEGWW, сив
http://obiavidnes.com/obiava/149049/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

КУРСОВЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО!
-ДИПЛОМА ЗА ТРЕТА СТЕПЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!
-Възможност да се самообучавате онлайн - по всяко време и от всяко място;
-Получавате достъп от 12 месеца до нашата система и се самообучавате и самоизпитвате;
-Получавате консултации по скайп от нашите ;
-Възможност да се обучавате със счетоводната програма Мираж
http://obiavidnes.com/obiava/149048/kursove-po-schetovodstvo

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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/149047/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae
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Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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/149046/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/149045/cours-de-bulgare-pour-trangers

Батерия (заместител) за HTC Desire 628
Батерия (заместител) за HTC Desire 628, 2200mAh/4.4 V
http://obiavidnes.com/obiava/149044/bateriya-zamestitel-za-htc-desire-628

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-J6510/J6710/J6910 - Black - LC1240XLBK/LC75XLBK - P№
NP-B-0075XLBK - G&G - Неоригинален Заб.: 24ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC-J6510/J6710/J6910 - Black - LC1240XLBK/LC75XLBK - P№ NP-B-0075XLBK - G&G Неоригинален Заб.: 24ml.
http://obiavidnes.com/obiava/149038/glava-za-brother-mfc-j6510j6710j6910---black---lc1240xlbklc75xlbk---p-np-b-0

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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149034/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Шарж
"Ръчно рисувани дигитални карикатури и портрети по Ваша идея. Поръчай сега страхотна карикатура!
Разгледайте нашите предложения на https://banana.bg/780-karikaturi
http://obiavidnes.com/obiava/149033/rychno-risuvani-digitalni-karikaturi-i-portreti-po-vasha-ideya-porychay-sega-strah

Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017
Дисплей за Huawei Honor 8 Lite / P8 Lite 2017, LCD Original, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/149032/displey-za-huawei-honor-8-lite--p8-lite-2017

Душ кабина Ултра от Смарткеър
Квадратна душ кабина от серия ULTRA с прозрачни стъкла и плъзгащи се врати. Цвят на профила и дръжките на душ
кабината – хром. Квадратната кабина се отличава с приятна форма и придава изтънчено и приветливо излъчване на
банята. Плъзгащите се врати гарантират лесен достъп до кабината и позволяват пълноценното използване на цялото
пространство във Вашата баня.
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http://obiavidnes.com/obiava/149031/dush-kabina-ultra-ot-smartkeyr

Матричен принтер Fujitsu DL7400
Матричен принтер Fujitsu DL7400, 360 x 360 dpi, 24 pin, 136 columns, 606 cps, Parallel port, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149030/matrichen-printer-fujitsu-dl7400

ORACLE DATABASE DEVELOPER
Ref. No.: BW-OD-U
Who are we?
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client:
A leading banking institution in Bulgaria, offering corporate and investment financial services to small and medium enterprises as
well as individual financial services. Regarding the expansion of the company's Software Development Department in Sofia,
Bulgaria we are looking for a:
ORACLE DATABASE DEVELOPER
You will be included in a team of around 15 specialists with similar technical skills related to development of the databases. You will
be mostly responsible for design, development and testing of applications and interfaces based on Oracle PL/SQL. On the other
hand, you will analyze business and functional requirements and develop technical specifications.
Requirements:
* 2-3 years (or more) years of experience with development of Oracle databases
* Proficiency in PL/SQL
* Excellent problem solving skills
* University degree in IT
* Good command of English
It will be a big advantage for you if you have:
* Experience with Oracle Application Express
* Knowledge of .NET technologies
* Knowledge of any web development technologies
The company will attract you with:
* Excellent remuneration and social benefits package
* Opportunity for a long-term career in a stable environment
* Opportunity to use some preferences when you want to use some of the company products.
If you want to take this challenge, don’t hesitate and apply immediately by sending us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149029/oracle-database-developer

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. www.лида.net
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http://obiavidnes.com/obiava/149028/lida-shishe

JAVA EXPERT - DEVELOPMENT AND SUPPORT
Ref. No.: BW-JD-RS
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
Our client:
An American company which is developing and maintaining an automation platform for enterprise security. The company's clients
include multiple Fortune 500 companies, attracted to its services by the impeccable reputation formed during the years by its
dedicated developers staff. The current team consists of over 100 employees in the US and following a recent expansion in Bulgaria,
it aims to find a suitable person for the role of::
JAVA EXPERT - DEVELOPMENT AND SUPPORT
Main responsibilities:
You will be a part of a newly formed team which will be of around 5 people in near future. Your responsibilities will be related to
customisation, troubleshooting and solving highly complex, escalated support issues for an enterprise security and automation
response software.
About you:
- If you have experience in developing Java applications
- If you know Groovy will be good but If not, Java/Python/Ruby/Perl also works.
- If you have an ability to write simple and clear code and to access unfamiliar code and fix problems in it
- If you a person with very good problem solving skills
- and you can express yourself in English.
THAN the company WANTS you!
Something as an advantage but no one expects to have it:
- Bachelor’s of Science in Computer Science or equivalent
- Scrum or Agile methodologies
- Familiar with Machine Learning
- Some sys admin skills (Windows / Linux-Solaris)
- Knowledge of relational databases
The company WILL offer you:
- Very competitive pay
- Unique opportunity for professional development
- Intensive training at the beginning
- Work with a lot of the latest open source technologies
- A lucrative employee benefits package
- Work-life balance.
If this sounds like the right job for you, don’t hesitate to send us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149027/java-expert---development-and-support
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/149026/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Матричен принтер Fujitsu DL7400
Матричен принтер Fujitsu DL7400, 360 x 360 dpi, 24 pin, 136 columns, 606 cps, Parallel port, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/149025/matrichen-printer-fujitsu-dl7400

отслабни с мейзитанг
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек.Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12
килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/149024/otslabni-s-meyzitang

Матричен принтер Fujitsu DL3850+
Матричен принтер Fujitsu DL3850+, 360 x 360 dpi, 24 pin, 136 columns, 537 cps, Parallel port, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149023/matrichen-printer-fujitsu-dl3850

Матричен принтер Fujitsu DL3850+
Матричен принтер Fujitsu DL3850+, 360 x 360 dpi, 24 pin, 136 columns, 537 cps, Parallel port, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/149022/matrichen-printer-fujitsu-dl3850

Матричен принтер Fujitsu DL3750+
Матричен принтер Fujitsu DL3750+, 360 x 360 dpi, 24 pin, 80 columns, 480 cps, Parallel port, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149021/matrichen-printer-fujitsu-dl3750

kamagra,kamagra
Камагра е произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и
качествена ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149020/kamagrakamagra

Матричен принтер Fujitsu DL3750+
Матричен принтер Fujitsu DL3750+, 360 x 360 dpi, 24 pin, 80 columns, 480 cps, Parallel port, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/149019/matrichen-printer-fujitsu-dl3750

Батерия (оригинална) за Samsung Galaxy S5 mini
Батерия (оригинална) за Samsung Galaxy S5 mini, 2100mAh/3.7 V, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/149018/bateriya-originalna-za-samsung-galaxy-s5-mini

ВАЖНО!!! Детективска
професионализъм!!!

агенция

Хамелеон!!!

Гарантирана

анонимност,

коректност,

ВАЖНО!!!
Във връзка със зачестилите злоупотреби от Наше име, Ние от Детективска агенция ”Хамелеон” и лично Аз управителят
С. Христов се разграничаваме и не допускаме, И НЯМА ДА ТЪРПИМ НЯКОЙ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ НАШЕ ЛИЦЕ!!!
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Всеки различен телефонен номер от този в обявата Абсолютно Не е наш и цели да заблуди Вас, Нашите Клиенти, които
НИЕ ЦЕНИМ И УВАЖАВАМЕ!!!
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!
http://obiavidnes.com/obiava/149017/vajno-detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-pro

Тонер касета за Samsung CLP 300
Тонер касета за Samsung CLP 300, CLX 2160/3160, Xerox 6110 - Cyan - GraphicJet CLP-C300A - заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/149016/toner-kaseta-za-samsung-clp-300

Съдомиялна Finlux DFX 4566A W
Съдомиялна Finlux DFX 4566A W, клас A, 10 комплекта, 6 температури, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/149015/sydomiyalna-finlux-dfx-4566a-w

Лаптоп Fujitsu Lifebook U904 (S26391-K394-V200)(червен)
Лаптоп Fujitsu Lifebook U904 (S26391-K394-V200)(червен), двуядрен Haswell Intel Core i5-4200U 1.6/2.6Ghz, 14" (35.56 cm)
WQHD+ IGZO сензорен дисплей(HDMI), 4GB DDR3L, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Free DOS, 1.39 kg
http://obiavidnes.com/obiava/149014/laptop-fujitsu-lifebook-u904-s26391-k394-v200cherven

Пасатор Finlux FHB-848SET5
Пасатор Finlux FHB-848SET5, 800 л. купа, 5 скорости на работа, Турбо функция, 800W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/149013/pasator-finlux-fhb-848set5

Вентилатор 120mm Antec Rainbow 120 RGB
Вентилатор 120mm Antec Rainbow 120 RGB, 3-pin, 1200 RPM
http://obiavidnes.com/obiava/149012/ventilator-120mm-antec-rainbow-120-rgb

Тонер касета за Samsung CLP 300
Тонер касета за Samsung CLP 300, CLX 2160/3160, Xerox 6110 - Black - GraphicJet CLP-K300A - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/149011/toner-kaseta-za-samsung-clp-300

Скара Finlux FHG-2202MCI
Скара Finlux FHG-2202MCI, 2200W, керамично незалепващо покритие, тавичка за мазнина, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149009/skara-finlux-fhg-2202mci
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kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/149008/kamagra-gold

Тонер касета за Samsung CLP 300
Тонер касета за Samsung CLP 300, CLX 2160/3160, Xerox 6110 - Yellow - GraphicJet CLP-C300A - заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/149007/toner-kaseta-za-samsung-clp-300

sexstimulanti-viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149006/sexstimulanti-viagra

Скара Finlux FHG-2206BDM
Скара Finlux FHG-2206BDM, 2200W, керамично незалепващо покритие, Тавичка за мазнина, бежова
http://obiavidnes.com/obiava/149005/skara-finlux-fhg-2206bdm

Лаптоп Fujitsu Lifebook S904 (S9040M0010BG)(червен)
Лаптоп Fujitsu Lifebook S904 (S9040M0010BG)(червен), двуядрен Haswell Intel Core i5-4300U 1.9/2.9Ghz, 13.3" (33.78cm)
Full HD LED дисплей(HDMI), 4GB DDR3, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Free DOS, 1.49 kg
http://obiavidnes.com/obiava/149004/laptop-fujitsu-lifebook-s904-s9040m0010bgcherven

Масажор за врат - ТехноМаг - 2 години гаранция
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/149003/masajor-za-vrat---tehnomag---2-godini-garanciya

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/149002/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/149001/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149000/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
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/148999/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148998/lida-shishe

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148997/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

Разговорен Английски с бизнес насоченост
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.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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/148996/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Уред за дестилиране на вода- ТехноМаг - 2 години гаранция - Безплатна доставка!
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
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!
http://obiavidnes.com/obiava/148995/ured-za-destilirane-na-voda--tehnomag---2-godini-garanciya---bezplatna-dostavka

Bulgarian for foreigners
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
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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/148994/bulgarian-for-foreigners

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил
Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен "
планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе
предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в големите градове, както и вредните газове, които
попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става задължителен за запазване на добро здраве.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148993/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148992/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
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
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http://obiavidnes.com/obiava/148991/razgovoren-angliyski

Тонер касета за Panasonic KX-FL 501/502
Тонер касета за Panasonic KX-FL 501/502, FLB758 - Black - GraphicJet KX-FA76A - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/148988/toner-kaseta-za-panasonic-kx-fl-501502

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148984/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Машина за магнитна и водородна вода
Машина за магнитна и водородна вода - минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните
клъстери в микроклъстери за по-добро абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и
обогатява водата с водородни йони, като в резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода
води до пречистване и здравословно регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и
забавяне процесите на стареене. Също така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира
алкалността на водата и регулира киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте
подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148983/mashina-za-magnitna-i-vodorodna-voda

Водородна бутилка за вода - ТехноМаг
Уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната вода е мощен антиоксидант и
намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и регулира киселинноста в организма.
Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма, енергитизира и подобрява мозъчната
дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите, предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148982/vodorodna-butilka-za-voda---tehnomag

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА НИСКА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се до края на м. март 2018 г. от цената на Автошкола Фактор за 439 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ!
Цената от началото на м. април ще бъде 499 лв.с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ, като това отново ще бъде най-ниската
цена за шофьорски курс в гр. София!
Записвания за следващия курс от 19.03. 2018 г.
ще започнат от - 06.03.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви
http://obiavidnes.com/obiava/148981/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148980/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148979/detoksikator

Продавам земя в с. Речица
Продавам 8,887 дка земеделска земя в с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас. Имотът няма сключен договор за аренда или наем.
Цена: 800 лв/дка
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http://obiavidnes.com/obiava/148978/prodavam-zemya-v-s-rechica

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148977/detoksikator

Продавам земя в с. Средна махала
Продавам три парцела с обща площ 16.533 дка в с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас. Имотите са разпределени по 4
дка, 4.5 дка, и 8 дка. Нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 800 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/148976/prodavam-zemya-v-s-sredna-mahala

Продавам земя в с. Дропла
Продавам три парцела с обща площ 74.715 дка в с. Дропла, общ. Руен, обл. Бургас. Имотите са разпределени по 40 дка, 22
дка, и 12,5 дка. Нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: 800 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/148975/prodavam-zemya-v-s-dropla

Продавам земя в с. Ясеново
Продавам два парцела с обща площ 7,389 дка в с. Ясеново, общ. Руен, обл. Бургас. Имотите са разпределени по 5,703 дка, и
1,686 дка. Нямат сключени договори за аренда или наем. Цена: 800 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/148974/prodavam-zemya-v-s-yasenovo

Продавам земя в с. Лясково
Продавам 18.128 дка земеделска земя в с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас. Имотът няма сключен договор за аренда или
наем. Цена: 800 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/148973/prodavam-zemya-v-s-lyaskovo

Скара Finlux FHG-2001GLB
Скара Finlux FHG-2001GLB, 2000W, незалепващо покритие, ваничка за мазнина, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148972/skara-finlux-fhg-2001glb

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
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отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148971/otslabni-s-lida

Инкубатори
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/148970/inkubatori

Лаптоп Fujitsu Lifebook S904 (S9040M0010BG)(червен)
Лаптоп Fujitsu Lifebook S904 (S9040M0010BG)(червен), двуядрен Haswell Intel Core i5-4200U 1.6/2.6Ghz, 13.3" (33.78cm)
Full HD LED дисплей(HDMI), 4GB DDR3, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Free DOS, 1.49 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148969/laptop-fujitsu-lifebook-s904-s9040m0010bgcherven

Неделен курс по шведски А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 15.04.2018г. 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/148968/nedelen-kurs-po-shvedski-a2

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.04.2018г.
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/148967/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по румънски език – ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В2.1. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 50 учебни часа.
Цена – 200 лв. Начало : 20.03.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148966/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v21

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 24.03.2018 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/148965/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по португалски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ 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 от 14.30 до 18.10 часа. Начало : 14.04.2018 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/148964/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Вечерен курс по португалски А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 22.03.2018 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/148963/vecheren-kurs-po-portugalski-a1

Съботен курс по португалски език А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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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 : 24.03.2018 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/148962/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 27.03.2018
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/148961/kurs-po-frenski-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 : 25.03.2018
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/148960/kurs-po-frenski-ezik--a1

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 два пъти седмично – четвъртък и петък от 19.00 до 20.30 часа. Начало :
12.04.2018 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:
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Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148959/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира неделен 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 веднъж седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 25.03.2018
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/148958/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 7.03.18 Цена: 200 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/148957/kurs-po-italianski-ezik--b21

Смяна на предно стъкло от Пилкингтън - София
Pilkington предлага на клиентите си услугата ремонт или смяна, според състоянието на предните стъкла, повредени от
удари с камъни. В приложената към статията снимка са описани примери и технически характеристики отнасящи се за
поправката или смяната, според конкретния случай, на повредените предни стъкла.
http://obiavidnes.com/obiava/148956/smyana-na-predno-styklo-ot-pilkingtyn---sofiya

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148955/otslabni-s-meizitang

Тонер касета за Panasonic KX-FL 511/512/513/540/541/543/611/612/613 - Black - GraphicJet KX-FA83
- заб.: 2500k
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Тонер касета за Panasonic KX-FL 511/512/513/540/541/543/611/612/613 - Black - GraphicJet KX-FA83 - заб.: 2500k
http://obiavidnes.com/obiava/148954/toner-kaseta-za-panasonic-kx-fl-511512513540541543611612613---black---gr

Селски туризъм в Страноприемницата Боженци
Заповядайте на селски туризъм в Боженци,
опитайте нашата българска кухня,
сач, охлюви,
пърленки от механата и се насладете на лятната ни градина.
Еко Туризъм в Боженци.
http://stranopriemnica.com
info@stranopriemnica.com
http://obiavidnes.com/obiava/148953/selski-turizym-v-stranopriemnicata-bojenci

Тонер касета за Panasonic KX-FLB 801/803/813/853 - Black - GraphicJet KX-FA87 - заб.: 3500k
Тонер касета за Panasonic KX-FLB 801/803/813/853 - Black - GraphicJet KX-FA87 - заб.: 3500k
http://obiavidnes.com/obiava/148952/toner-kaseta-za-panasonic-kx-flb-801803813853---black---graphicjet-kx-fa87---

Часовник SW SmartWatch U8
Часовник SW SmartWatch U8, тъчскрийн, Bluetooth, хендсфрии функция, червен
http://obiavidnes.com/obiava/148951/chasovnik-sw-smartwatch-u8

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148950/ginseng-max

Тонер касета за OKI B2200/2400 - Black - GraphicJet 43640302 - заб.: 2000k
Тонер касета за OKI B2200/2400 - Black - GraphicJet 43640302 - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/148949/toner-kaseta-za-oki-b22002400---black---graphicjet-43640302---zab-2000k

Тонер касета за OKI B410/430/440 - Black - GraphicJet 43979102 - заб.: 3500k
Тонер касета за OKI B410/430/440 - Black - GraphicJet 43979102 - заб.: 3500k
http://obiavidnes.com/obiava/148948/toner-kaseta-za-oki-b410430440---black---graphicjet-43979102---zab-3500k

Часовник SW SmartWatch U8
Часовник SW SmartWatch U8, тъчскрийн, Bluetooth, хендсфрии функция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148947/chasovnik-sw-smartwatch-u8

Тонер касета за Kyocera FS 1000/1000+/1010/1050 - Black - GraphicJet TK-17H - заб.: 6000k
Тонер касета за Kyocera FS 1000/1000+/1010/1050 - Black - GraphicJet TK-17H - заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/148946/toner-kaseta-za-kyocera-fs-1000100010101050---black---graphicjet-tk-17h---za

Барабанна касета за Brother HL L5000/5100/5200/6300/6400
Барабанна касета за Brother HL L5000/5100/5200/6300/6400, DCP L5500/6600, MFC L5700/5750/6800/6900 - IT Image
DR3400 - заб.: 30000k
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http://obiavidnes.com/obiava/148945/barabanna-kaseta-za-brother-hl-l50005100520063006400

Тонер касета за Xerox WC 5225/5230 - Black - IT Image 106R01305 - заб.: 30000k
Тонер касета за Xerox WC 5225/5230 - Black - IT Image 106R01305 - заб.: 30000k
http://obiavidnes.com/obiava/148944/toner-kaseta-za-xerox-wc-52255230---black---it-image-106r01305---zab-30000k

Switch Dell N2048/1
Switch Dell N2048/1, 48x 10/100/1000Base-T ports, 2x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет, 1000W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148943/switch-dell-n20481

Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Cyan- GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Cyan- GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
http://obiavidnes.com/obiava/148942/toner-kaseta-za-kyocera-fs-c5150dn---cyan--graphicjet-tk580---zab-2800k

Switch Dell N2024P/1
Switch Dell N2024P/1, 24x 10/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет, 1000W
захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148941/switch-dell-n2024p1

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322BCSC
Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322BCSC, 2900W, сензорно управление, индикация за остатъчна топлина, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148940/styklokeramichen-plot-gorenje-ect322bcsc

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148939/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

viagra
Viagra е най-популярния секс стимулант. Виагра е един много добър и качествен секс стимулант. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148938/viagra

Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Magenta - GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Magenta - GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
http://obiavidnes.com/obiava/148937/toner-kaseta-za-kyocera-fs-c5150dn---magenta---graphicjet-tk580---zab-2800k

Работа с компютър от вкъщи
Предлагам работа на дами, които искат да изглеждат добре, да се чувстват удовлетворени и да печелят. Работите
като информационен консултант на козметични и здравословни продукти. Печелите до 200 левa и повече. Ще имате
възможност да развиете и собствен бизнес с готова система. За повече информация се регистрирайте да гледате
водеото на този линк: http://bit.ly/2lUAtuT
http://obiavidnes.com/obiava/148936/rabota-s-kompyutyr-ot-vkyshti

Газов плот Gorenje G641X
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Газов плот Gorenje G641X, Електрическо запалване, обезопасени газови котлони, контрол на газ, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/148935/gazov-plot-gorenje-g641x

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148934/kamagra-gold

Лаптоп HP 250 G6 (3GJ46ES)(сив)
Лаптоп HP 250 G6 (3GJ46ES)(сив), двуядрен Apollo Lake Intel Celeron N3350 1.1/2.4GHz, 15.6"(39.62 cm) Full HD anti-glare
дисплей(HDMI),8GB DDR3L, 128GB SSD, 2x USB 3.1 Gen 1, Free DOS, 1.96 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148933/laptop-hp-250-g6-3gj46essiv

Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Yellow - GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
Тонер касета за Kyocera FS C5150DN - Yellow - GraphicJet TK580 - заб.: 2800k
http://obiavidnes.com/obiava/148932/toner-kaseta-za-kyocera-fs-c5150dn---yellow---graphicjet-tk580---zab-2800k

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148931/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148930/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148929/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148928/viagra

Switch Dell N2024/1
Switch Dell N2024/1, 24x 10/100/1000Base-T ports, 2x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет
http://obiavidnes.com/obiava/148927/switch-dell-n20241

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148926/kralska-cherna-mravka

Тонер касета за Kyocera FS 720/820/920 - Black - GraphicJet TK110 - заб.: 6000k
Тонер касета за Kyocera FS 720/820/920 - Black - GraphicJet TK110 - заб.: 6000k
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http://obiavidnes.com/obiava/148925/toner-kaseta-za-kyocera-fs-720820920---black---graphicjet-tk110---zab-6000k

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-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/148924/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
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/148923/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Български език за чужденци
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 :
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•
•
•
•
•

Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148922/bylgarski-ezik-za-chujdenci

sexstimulanti kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148921/sexstimulanti-kamagra-dyvchashta

Газов плот Gorenje GW641X
Газов плот Gorenje GW641X, контрол на газ, електрическо запалване, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/148920/gazov-plot-gorenje-gw641x

отслабни с лида
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148919/otslabni-s-lida

Dress4less
Dress4less.bg е онлайн магазин за маратонки и спортни дрехи, на световноизвестни марки като Adidas, Puma, Nike,
Reebok, Tom Tailor, Sisley, Bershka, Zara и много други. При нас ще откриете изгодни цени, бърза доставка и коректно
обслужване. Заповядайте и в някой от магазините ни във Варна, Шумен, Търговище, Стара Загора, където предлагаме
голямо разнообразие от спортни стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/148918/dress4less

Switch Dell N1548P/1
Switch Dell N1548P/1, 48x 10/100/1000Base-T ports, PoE, 4x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет, 600W
захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148917/switch-dell-n1548p1

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
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Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148916/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода
Уникални душ слушалки с функция масаж + функция пестене на вода. В слушалката са вградени множество керамични
топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират. Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които
масажират тялото по неповторим начин, а също така помагат и за пестене на вода!
Удобства:
- Multi-Function подвижен душ за къпане и масаж
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% вода.
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
http://www.gadgetstore.ucoz.net/
Мтел: 0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/148915/masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Айфон 8 реплика
Едно към едно с оригинала, НЕРАЗЛИЧИМ.Фабрично отключен към всички оператори.
Поддържа Български език!!!
ROM памет - 32 GB
RAM памет - 2 GB
Предна камера - 6 mp
Задна камера - 12 mp
Батерия - 3000 mAh
Активен Touch ID & Passcode
Операционна система - Android 6.1
Процесор - 4 ядрен ( 2,4 ghz )
Дисплей - 4,7 инча
ТF карта
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В комплект със кутия, слушалки, USB кабел, зарядно и кейс.
Изпращам с опция Преглед и Тест
http://obiavidnes.com/obiava/148914/ayfon-8-replika

Безплатни кожни прегледи за деца до 3 години в болница Вита
МБАЛ и ДКЦ Вита – База 2 организира безплатни прегледи при специалист-дерматолог за новородени и деца до 3 години.
Кожните проблеми при бебетата се срещат често. Фината детска кожа може да бъде възпалена от обрив, червеникави
петна, Напкин дерматит (възпаление от носене на памперс), атопичен дерматит и др. Някои деца имат белезникаво
жълти петна по носа, горната устна, бузките и челото.
http://obiavidnes.com/obiava/148913/bezplatni-kojni-pregledi-za-deca-do-3-godini-v-bolnica-vita

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148912/lida-shishe

Тонер касета за Xerox Phaser 3330 - Black - IT Image 106R03623 - заб.: 15000k
Тонер касета за Xerox Phaser 3330 - Black - IT Image 106R03623 - заб.: 15000k
http://obiavidnes.com/obiava/148911/toner-kaseta-za-xerox-phaser-3330---black---it-image-106r03623---zab-15000k

JUNIOR HR SPECIALIST
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Keeping the trend and tradition for attracting fresh minds, currently we are looking for the next positive and motivated talent for our
company! If you have passion for communication and want to develop yourself in the HR area take a look at the vacancy for:
JUNIOR HR SPECIALIST
At first you will be part of our internal initial training program and after that you will be responsible for different tasks in the entire
recruitment process as writing ads, interviewing candidates, testing, providing feedback, documents match process etc.
You will be trained and expected to put in practice your skills in:
* Preparation and publishing of job ads
* Pre-screening of job applications
* Testing candidates' skills and knowledge
* Conducting interviews with short-listed candidates
* Daily internal and external communication in English and Bulgarian
If this sounds interesting to you, check out what the company expects from you:
* 6 months of professional experience on a similar position is a plus
* University degree or a last-year student in Human Resources or relevant specialty
* Deep interest in the field of HR, especially in the recruitment process
* Very good command of English language (B2/C1/C2) - both written and spoken
* Strong communication and presentation skills
* Self-organised and self-motivated person
The company offers:
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* Initial training program
* Opportunity to work in a friendly team of young and energetic people
* A chance to participate and to work on various challenging projects
* Permanent long time job after the successful completion of the training
* Good salary plus additional bonuses based on your work performance
* In addition, social benefits package incl. food vouchers, trainings, team building events, etc.
If you are interested in making career in the field, don't hesitate to apply for! Send us your recent CV in English and make a step
forward!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/148910/junior-hr-specialist

Switch Dell N1548/1
Switch Dell N1548/1, 48x 10/100/1000Base-T ports, 4x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет
http://obiavidnes.com/obiava/148909/switch-dell-n15481

отслабни с meizitang
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148908/otslabni-s-meizitang

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148907/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
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
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148906/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148905/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148904/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. 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 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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148903/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
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 ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148902/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. 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.
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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148901/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Тонер касета за HP LJ Ent M506
Тонер касета за HP LJ Ent M506, MFP M527, Pro M501 - Black - IT Image CF287A - заб.: 9000k
http://obiavidnes.com/obiava/148900/toner-kaseta-za-hp-lj-ent-m506

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148899/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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.
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148898/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148897/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148896/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148895/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148894/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148893/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148892/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Боядисване на МДФ
Боядисване на мдф и интериорни врати - мат,гланц,байц. Бърза и качествена изработка - 15 календарни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/148891/boyadisvane-na-mdf

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148890/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148889/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Боядисване на МДФ
Боядисване на мдф и интериорни врати - мат,гланц,байц. Бърза и качествена изработка - 15 календарни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/148888/boyadisvane-na-mdf

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148887/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
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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: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148886/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148885/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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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: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148884/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148883/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия

Страница 47/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.03.2018

“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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148882/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148881/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон

Страница 48/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.03.2018

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148880/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148879/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат 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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148878/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.
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148877/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148876/kamagra-gel

Switch Dell N1524/1
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Switch Dell N1524/1, 24x 10/100/1000Base-T ports, 4x 10GE SFP ports, 1GB RAM, 256MB Flash памет
http://obiavidnes.com/obiava/148875/switch-dell-n15241

Тонер касета за HP LJ Ent M506
Тонер касета за HP LJ Ent M506, MFP M527, Pro M501 - Black - IT Image CF287X - заб.: 18000k
http://obiavidnes.com/obiava/148874/toner-kaseta-za-hp-lj-ent-m506

Хладилник с фризер Gorenje NRK6192TX
Хладилник с фризер Gorenje NRK6192TX, клас A++, 329 л., NoFrost Plus, Multiflow, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/148873/hladilnik-s-frizer-gorenje-nrk6192tx

Газов плот Gorenje GW65CLI
Газов плот Gorenje GW65CLI, контрол на газ, електрическо запалване, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/148872/gazov-plot-gorenje-gw65cli

Стойка за микрофон Sennheiser MZH 604
Стойка за микрофон Sennheiser MZH 604
http://obiavidnes.com/obiava/148871/stoyka-za-mikrofon-sennheiser-mzh-604

Кабел Eagle Deluxe
Кабел Eagle Deluxe, от 3.5 мм стерео жак(м) към 2 RCA(м), 3.2 м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148870/kabel-eagle-deluxe

Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 800
Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 800
http://obiavidnes.com/obiava/148869/stoyka-za-mikrofon-sennheiser-mzq-800

Прахосмукачка Bosch BHN1840L
Прахосмукачка Bosch BHN1840L, Rechargeable Vacuum Cleaner,време за работа до 45 мин, време за зареждане: 4-5 hours,
синя
http://obiavidnes.com/obiava/148868/prahosmukachka-bosch-bhn1840l

Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 100
Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 100
http://obiavidnes.com/obiava/148867/stoyka-za-mikrofon-sennheiser-mzq-100

Стойка за микрофон Sennheiser MZS 600
Стойка за микрофон Sennheiser MZS 600
http://obiavidnes.com/obiava/148866/stoyka-za-mikrofon-sennheiser-mzs-600

Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 600
Стойка за микрофон Sennheiser MZQ 600
http://obiavidnes.com/obiava/148865/stoyka-za-mikrofon-sennheiser-mzq-600

levitra
LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е един наистина уникален продукт. Много високо качество на действие и разумна цена.
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LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е със съставка тадалафил, изключително добър секс стимулант без странични действия.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148864/levitra

Прахосмукачка Bosch BHN2140L
Прахосмукачка Bosch BHN2140L, Rechargeable Vacuum Cleaner,време за работа до 45 мин, време за зареждане: 4-5 hours,
кафява
http://obiavidnes.com/obiava/148863/prahosmukachka-bosch-bhn2140l

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148862/kamagra-gel

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/148861/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
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справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/148860/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
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Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/148859/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/148858/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Кабел Eagle Deluxe от 3.5 мм стерео жак(м) към 3.5 мм стерео жак(м)
Кабел Eagle Deluxe от 3.5 мм стерео жак(м) към 3.5 мм стерео жак(м), 3 м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148857/kabel-eagle-deluxe-ot-35-mm-stereo-jakm-kym-35-mm-stereo-jakm

Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX
Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX, размер XS (2 броя), сиви
http://obiavidnes.com/obiava/148856/tapi-za-slushalki-sennheiser-op-cx

сексстимуланти черна мравка
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148855/seksstimulanti-cherna-mravka

Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX

Страница 54/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.03.2018

Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX, размер S (2 броя), сиви
http://obiavidnes.com/obiava/148854/tapi-za-slushalki-sennheiser-op-cx

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148853/lida-shishe

Барабан за Panasonic KX-FAD412 за лазерен факс KX-MB2025 - заб.: 6000k
Барабан за Panasonic KX-FAD412 за лазерен факс KX-MB2025 - заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/148852/baraban-za-panasonic-kx-fad412-za-lazeren-faks-kx-mb2025---zab-6000k

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148851/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148850/kamagra-gel

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/148849/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/148848/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148847/cialis

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 .
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•
•
•

общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*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/148846/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148845/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148844/kralska-cherna-mravka

Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX
Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX, размер M (2 броя), сиви
http://obiavidnes.com/obiava/148843/tapi-za-slushalki-sennheiser-op-cx

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148842/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Съдействие при преместване и започване на работа в България
Релокацията е дълъг процес, свързан с попълването на голям брой документи. Сивир Транслейшънс ще улесни този процес
като ви съдейства при премесването чрез осигуряване на необходимата документация, помощ при регистрация по
местоживеене, застраховки, откриване и закриване на банкови сметки и др. Работим както с индивидуални, така и с
корпоративни клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/148841/sydeystvie-pri-premestvane-i-zapochvane-na-rabota-v-bylgariya

Публичен дисплей Samsung LH75QBHRTBC/EN
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Публичен дисплей Samsung LH75QBHRTBC/EN, 75" (190.5 cm) сензорен мулти-тъч 4K UHD, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148840/publichen-displey-samsung-lh75qbhrtbcen

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148839/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148838/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148837/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148836/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148835/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148834/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148833/finski-ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148832/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148831/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148830/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148829/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148828/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148827/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148826/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148825/individualno-obuchenie

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
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Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148824/masajna-kushetka-magicpro

Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX
Тапи за слушалки Sennheiser OP-CX, размер L (2 броя), сиви
http://obiavidnes.com/obiava/148823/tapi-za-slushalki-sennheiser-op-cx

meizitang
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/148822/meizitang

Стойка за стена AG Neovo WMK-03
Стойка за стена AG Neovo WMK-03, VESA до 200x200, от 0° до 15° наклон, 60кг
http://obiavidnes.com/obiava/148821/stoyka-za-stena-ag-neovo-wmk-03
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Наушници Sennheiser GSA 301 (2 броя)
Наушници Sennheiser GSA 301 (2 броя), черни
http://obiavidnes.com/obiava/148820/naushnici-sennheiser-gsa-301-2-broya

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148819/cialis-aptechen

Стойка за стена AG Neovo LMA-01
Стойка за стена AG Neovo LMA-01, VESA до 400x400, регулируема, 35кг
http://obiavidnes.com/obiava/148818/stoyka-za-stena-ag-neovo-lma-01

Стойка за таван AG Neovo LMA-01
Стойка за таван AG Neovo LMA-01, основен модул, VESA до - зависи от стойката, съвместима с WMK-03, LMK-01,
LMK-02, до 60кг
http://obiavidnes.com/obiava/148817/stoyka-za-tavan-ag-neovo-lma-01

Стойка за стена AG Neovo LMK-03
Стойка за стена AG Neovo LMK-03, VESA до 800x500, от 0° до 15° наклон, 100кг
http://obiavidnes.com/obiava/148816/stoyka-za-stena-ag-neovo-lmk-03

Стойка за стена AG Neovo LMK-01
Стойка за стена AG Neovo LMK-01, за екрани до VESA до 32”~65”, 725x450, от 0° до 15° наклон, 100кг
http://obiavidnes.com/obiava/148815/stoyka-za-stena-ag-neovo-lmk-01

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148814/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148813/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148812/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148811/viagra

кралска черна мравка
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Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148810/kralska-cherna-mravka

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis е просто с две думи страхотен секс стимулант. Какво точно е Apcalis / Cialis? Това е циалис, но не на
таблетки, а на гелчета с различни вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148809/apcaliscialis

0882551735, експресни строителни ремонти,
0882551735 фини шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc догрома и врати.минерални мазилки, замазки ,
зидария, и др.роботисе в кротки срокови, започване ведвага.
http://obiavidnes.com/obiava/148808/0882551735-ekspresni-stroitelni-remonti

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148807/kamagra-gold

„Кодът“ на мъжкия костюм и изборът на костюм Desizo Monni
„По дрехите на човека може да се определи неговият социален или емоционален статус“ – казва швейцарският психолог
Макс Люшер. Днес живеем в свят, където външният вид е определящ за представянето и приемането ни в различните
сфери на обществения живот. Изискването и целта са да се вдъхва увереност и да се прави добро впечатление. Чрез
избора на своето облекло, на костюм и външен вид, мъжът заявява себе си, при това напълно осъзнато и демонстрирайки
своето собствено „Аз“. Както и да се облича мъжът, каквито и предпочитания да има, колкото авангарден и
нестандартен да е, не можем да си го представим без костюм. Той е задължителен, не е възможно да няма такъв в
гардероба.
Такъв, какъвто го познаваме, мъжкият костюм се появява в края на 19-ти век. Времената са се променяли, но и до днес
той е маркер за обществено положение и престиж. Модерно облеченият мъж е едно, но стилно облеченият е нещо друго
– това е изборът на костюм Desizo Monni - перфектно пресъздава езика, „кода“ на костюма. Обличайки такъв красиво
ушит костюм, това за мъжа не е просто дреха, а знак в обществото, изгражда висок имидж в социума, което е много
важно за мъжете.
http://obiavidnes.com/obiava/148806/kodyt-na-myjkiya-kostyum-i-izboryt-na-kostyum-desizo-monni

Какъв мъжки костюм е подходящ за есента според Desizo Monni
Докато есенните сватби може да бъдат по-рядко срещани от летните, есента все още е популярно време от годината,
през което хората се женят. Дори и вие да не сте късметлията, сватбите са прекрасна възможност да срещнете
бъдещата си половинка. Затова трябва добре да обмислите облеклото си ако ви поканят на такова събитие. Есенните
сватби, обаче, изискват специфичен и различен набор от изисквания. Също така ви дава възможност да инжектирате
малко специфичен за сезона стил във вашия мъжки костюм. Независимо дали става дума за цвят, плат, шарка или
просто начина, по който съчетатвате частите, принадлежащи на един универсален мъжки костюм.
Хубавото на есенните сватби е, че можете да експериментирате със стила си. Докато през лятото е важно предимно
да носите по-лек и прохладен мъжки костюм, през есента можете да използвате по-голямо разнообразие от тъкани и
най-важното - модели. Опитайте нещо с фини шарки, по-тъмен цвят и по-тежка вълна. Това е почти идеалният есенен
мъжки костюм и ще ви помогне да се откроите от останалите мъже, които обикновено носят изчистени сини и сиви
цветове по това време на годината. Но все пак не ставайте твърде иновативни по модела. В края на краищата не искате
да засенчите младоженеца.
http://obiavidnes.com/obiava/148805/kakyv-myjki-kostyum-e-podhodyasht-za-esenta-spored-desizo-monni

Иновативните идеи зад марката за мъжки костюми Desizo Monni и тяхната реализация
Старата поговорка "дрехите правят човека" е била толкова вярна, колкото е и досега. Днес добре направеният мъжки
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костюм не е само ключов бизнес аксесоар, а също така изпраща послание, което отличава ползвателя като лице на
дискретност, вкус и в много случаи като човек с много нули в своя годишен бонус пакет. Мъжките костюми са станали
по-скоро като израз на индивидуален стил, отколкото като работна униформа.
Друга промяна в днешно време е, че мъжете са по-селективни спрямо избора си на мъжки костюм. В миналото всички
мъже са носели идентични костюми с вратовръзки почти навсякъде, по всякакъв повод. Но костюмите вече стават помодерни. Дизайнерски къщи като Gucci, Prada, Yves Saint-Laurent и други правят костюми, които определено са
по-подходящи за нощни клубове, отколкото заседателната зала.
http://obiavidnes.com/obiava/148804/inovativnite-idei-zad-markata-za-myjki-kostyumi-desizo-monni-i-tyahnata-realizaciya

Духът на Mароко отразен върху всички луксозни костюми от колекция пролет/лято 2017 на
Desizo Monni
Колекция пролет/лято 2017 на българската марка за луксозни костюми, Desizo Monni, е вдъхновена от Мароко и
пустинята. Мароко е място, обсипано с топли цветове и контрасти, малки улички и много истории. За да пресъздаде
атмосферата и емоцията, която човек може да усети на такова място, дизайнерите на марката успяват да уловят
точните цветове и принтове. Мароканската украса обикновено избягва използването на фигуративни изображения и
използва геометричните фигури, които се развиват през вековете. Такъв тип фигури се изграждат чрез комбинации от
повтарящи се квадрати и кръгове, които понякога се припокриват и преплитат, за да оформят сложни модели,
включително и голямо разнообразие от тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/148803/duhyt-na-maroko-otrazen-vyrhu-vsichki-luksozni-kostyumi-ot-kolekciya-proletlyato-20

Кажете "Да" в зашеметяващ сватбен мъжки костюм от колекцията на Desizo Monni
Сватбата е един от най-специалните поводи в живота на един мъж. Такъв тип събитие предполага допълнителни
усилия, емоции и напрежение около стила на мъжкия сватбен костюм. Младоженецът не може да си позволи своеволия
ако иска да превърне сватбения си ден в прекрасно изживяване, на което се чувства специален. Сватбеният костюм
излъчва класа и стойност, придобити благодарение на висококачествените материали и необходимите детайли по
изработката на костюма. Избирайки прецизно правилният костюм, всеки младоженец може да подчертае своята
елегантност и индивидуалност.
http://obiavidnes.com/obiava/148802/kajete-da-v-zashemetyavasht-svatben-myjki-kostyum-ot-kolekciyata-na-desizo-monni

Визията на мъжките костюми Desizo Monni е съобразена с всяка необходимост, която изисква
определено събитие
Мъжките костюми са крайната изява на мъжественост и имат способността да накарат всеки да изглежда по-красив
и по-привлекателен. Някога в древна Персия търговците са били като днешните изпълнителни директори и е трябвало да
бъдат най-добре облечени, за да символизират охолство и богатство. След навлизането на модата, костюмът се
превръща в символ и на власт.
http://obiavidnes.com/obiava/148801/viziyata-na-myjkite-kostyumi-desizo-monni-e-syobrazena-s-vsyaka-neobhodimost-koyato

Церемония
Desizo Monni облича мъжа с въображение и неповторима елегантност. Марката създава за своите клиенти колекции,
носещи истинската стойност на “Произведено в Италия”. Перфектна комбинация от италианска шивашка традиция и
стилистична иновация. Desizo Monni предлага напълно завършена визия, като осигурява всичко, което е необходимо на
един истински мъж, за да се чувства такъв във всеки един момент и важен повод от живота му.
Елегантният стил на Desizo Monni не е просто начин на обличане, а начин на себеизразяване. Черно, сиво и бяло,
тоналностите на церемониалните облекла, комбинирани помежду си или съчетани в модерната изтънченост на
едноцветието, където дори ризата, папийонката или фишуто са в тон, за да се създаде един уникален образ, завършен с
безупречна кройка и внимателно подбран висококачествен италиански плат.
http://obiavidnes.com/obiava/148800/ceremoniya

sexstimulanti-кралска черна мравка
Елиминира импотентност и еректилна дисфункция.
Предизвиква мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием. www.topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/148799/sexstimulanti-kralska-cherna-mravka

Asus Cerberus Combo
Asus Cerberus Combo, клавиатура и мишка, оптична (2500 dpi), 6 бутона, подсветка, защита от заливане, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148798/asus-cerberus-combo

Охладител за лаптоп Thermaltake Sattelite
Охладител за лаптоп Thermaltake Sattelite, с вградени говорители, 2500 rpm, универсален, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148797/ohladitel-za-laptop-thermaltake-sattelite

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/148796/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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
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•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148795/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/148794/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Охладител за лаптоп Thermaltake Massive 20 RGB
Охладител за лаптоп Thermaltake Massive 20 RGB, за лаптопи до 19" (48.26 cm), 1500 rpm, RGB подсветка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148793/ohladitel-za-laptop-thermaltake-massive-20-rgb

Батерия (заместител) за Lenovo Vibe Z2
Батерия (заместител) за Lenovo Vibe Z2, 3000mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/148792/bateriya-zamestitel-za-lenovo-vibe-z2

3D масажор за врат плюс затопляща функция - ТехноМаг - 2 години гаранция
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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/148791/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya----tehnomag---2-godini-garanciya

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект - ТехноМаг
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/148790/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt---tehnomag

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
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/148789/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

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
http://obiavidnes.com/obiava/148788/alkoholni-testeri---dregeri

Уред за сребърна вода Dr. Silver - ТехноМаг
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
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поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148787/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver---tehnomag

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148786/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода – 2 години гаранция – 270.00 с ДДС
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
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!
http://obiavidnes.com/obiava/148785/destilator-za-voda--2-godini-garanciya--27000-s-dds

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148784/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148783/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

НОВО - Сензорен смарт въздухопречиствател
НОВО - Сензорен смарт въздухопречиствател - с антиалергично и антибактериално действие и светлинни ефекти. За
отстраняване на дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени помещения до 50 кв. м. Със седем нива на
пречистване на въздуха, включваща 4 - степенна мултисистема на филтрация, плюс УВ лампа, йонизатор (20 милиона
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отрицателни йони на куб см) и вентилатор с 4 скорости. Сензорен автоматичен режим на работа според
замърсеността на въздуха. Режим за спане (работи с изгасени светлини и безшумен вентилатор). Уникална конструкция,
осигуряваща пречистениятвъздух да се освобождава от уреда, равномерно разпределен на 360 градуса в цялото
помещение с ефектна цветна LED индикация за качеството на въздуха в реално време. Лесно управление от тъчскрийн
дисплей и с дистанционно. Вижте подробности в ТехноМаг или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Осигурете си здравословен чист въздух поне у дома или офиса!
Безплатна доставка!
Купете сега и се възползвайте от 10% отстъпка в цената!
Промоцията важи за м. Март, 2018!
http://obiavidnes.com/obiava/148782/novo---senzoren-smart-vyzduhoprechistvatel

Калъф за Samsung Galaxy S8 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S8 Plus, Spigen Tough Armor Case, удароустойчив, хибриден, син
http://obiavidnes.com/obiava/148781/kalyf-za-samsung-galaxy-s8-plus

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148780/lida-shishe

Зарядно устройство LA-920 от контакт към 2.5mm жак(м)
Зарядно устройство LA-920 от контакт към 2.5mm жак(м), 9V/2A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148779/zaryadno-ustroystvo-la-920-ot-kontakt-kym-25mm-jakm

Оригинални слънчеви очила на промоционални цени
Оригинални дамски и мъжки слънчеви очила от световни производители на най-добри цени от онлайн магазин
Sunglasses-shop.bg.
Най-добрите модели слънчеви очила за истински ценители!
Купи сега слънчеви очила от водещи марки на достъпни цени от https://www.sunglasses-shop.bg/sunglasses
http://obiavidnes.com/obiava/148778/originalni-slynchevi-ochila-na-promocionalni-ceni

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
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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/148777/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/148776/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H18
Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H18, 1x USB 3.0, страничен прозорец, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148775/micro-atxminiitx-thermaltake-versa-h18

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! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148774/otslabni-s-lida

Престиж Делукс Аквапарк Клуб в Златни пясъци очаква своите гости
Престиж Делукс Аквапарк Клуб е 4-звезден семеен хотел, разположен в центъра на курортен комплекс Златни пясъци,
само на 350 м.от централната алея и плажа, в тих и спокоен район сред много зеленина. Напълно реновирания хотел
разполага с 7 Делукс Суитс, 137 Двойни Делукс стаи и 8 Двойни Комфорт стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/148773/prestij-deluks-akvapark-klub-v-zlatni-pyasyci-ochakva-svoite-gosti

Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H17
Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H17, 1x USB 3.0, страничен прозорец, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148772/micro-atxminiitx-thermaltake-versa-h17

отслабни с meizitang
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/148771/otslabni-s-meizitang

отслабни с meizitang
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/148770/otslabni-s-meizitang

Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H17
Micro ATX/miniITX Thermaltake Versa H17, 1x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148769/micro-atxminiitx-thermaltake-versa-h17

black ant-черна мравка
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148768/black-ant-cherna-mravka

Слушалки Maxell EB-95 ML-AH-EB-95MIC
Слушалки Maxell EB-95 ML-AH-EB-95MIC, тип "тапи", микрофон, розови
http://obiavidnes.com/obiava/148767/slushalki-maxell-eb-95-ml-ah-eb-95mic

128GB USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT
128GB USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT, USB 3.1, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148766/128gb-usb-flash-drive-sandisk-ultra-fit

64GB USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT
64GB USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT, USB 3.1, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148765/64gb-usb-flash-drive-sandisk-ultra-fit

32B USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT
32B USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT, USB 3.1, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148764/32b-usb-flash-drive-sandisk-ultra-fit

16B USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT
16B USB Flash Drive SanDisk ULTRA FIT, USB 3.1, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148763/16b-usb-flash-drive-sandisk-ultra-fit

получават заеми без обезпечения
Уважаеми господине и госпожо,
Намерете заеми тук, за да разрешите финансовата си криза при много нисък лихвен процент. Предлагам специални заеми
за всички заинтересовани и това е сертифицирана кредитна компания с единствената цел да помага на хората и
кредитът ми се дава сам. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез
robertgazdicfinance@gmail.com и да попълните информацията по-долу, ако се интересувате.
Пълно име:
Заета сума:
Продължителност на кредита:
http://obiavidnes.com/obiava/148762/poluchavat-zaemi-bez-obezpecheniya

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
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Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148761/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Инкубатори - време е за люпене!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
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/148760/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Електровъдици - Borisof & son
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.
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=GoSKqafRWDc
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/148759/elektrovydici---borisof--son

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148758/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148757/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148756/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148755/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
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Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148754/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148753/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148752/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148751/kralska-cherna-mravka
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