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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/150426/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150413/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
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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/150386/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Remont na pokrivi
Ремонт на покрив с керемиди
1. Разкриване на покрив 2, 20 лв/m
http://obiavidnes.com/obiava/150435/remont-na-pokrivi

0882551735 качеснвени шпакловки и др.започване веднага.
0882551735, фини шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщне покрай pvc дограма и врати, минерални мазилки, замазки,
зидария, и др.работи се в кратки срокове, започване ведната без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/150434/0882551735-kachesnveni-shpaklovki-i-drzapochvane-vednaga

Изнасяме и изхвърляме мебели всякакви
Изнасяме, извозваме, изхвърляме на определените сметища всякакви мебели и други стари вещи. Потърсете ни на
http://www.kostovi.bg/sdrujenie-kostovi-izhvarlyane-bokluci/ и 088 601 6001.
http://obiavidnes.com/obiava/150433/iznasyame-i-izhvyrlyame-mebeli-vsyakakvi

Ще направим апартамента ви като нов
Потърсете ни на https://www.facebook.com/izvozvane.stari.mebeli/services/?service_id=1065718170132664&ref=page_internal
и 0888 02 1111. Екип професионалисти ще почисти дома ви от всякакви стари вещи и мебели и ще го превърне в чисто
нов.
http://obiavidnes.com/obiava/150432/shte-napravim-apartamenta-vi-kato-nov

Къртим, чистим, изхвърляме всичко
Къртим бани, стари кухни и всякакви вградени мебели. Чистим, изнасяме и изхвърляме отпадъците. Работим
изключително
бързо
и
чисто.
Разберете
всичко
за
нас
на
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http://xn--h1adsi2b.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%
BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/ и 0888 00 11 33.
http://obiavidnes.com/obiava/150431/kyrtim-chistim-izhvyrlyame-vsichko

Почистваме и изхвърляме стари дрехи и други
Потърсете ни на http://www.sofdom.com/stari-drehi-apartament/ и 0888 00 11 33. Ще намерите екип професионалисти,
които ще изчистят дома ви и ще изхвърлят всички стари дрехи и други.
http://obiavidnes.com/obiava/150430/pochistvame-i-izhvyrlyame-stari-drehi-i-drugi

Купувам обработваеми земеделски земи
Купувам обработваеми земеделски земи в :
- област Монтана – във всички села на общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Лом, Якимово
- област Враца – във всички села на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мизия, Оряхово,
Хайредин
- област Плевен – във всички села на общините Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг
- област Видин – във всички села на общините Брегово, Бойница, Ново Село, Видин, Кула, Грамада, Димово, Ружинци,
Макреш
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/150429/kupuvam-obrabotvaemi-zemedelski-zemi

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/150428/elektrovydici---borisof--son

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/150427/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

Смарт часовник Samsung Gear Sport SM-R600
Смарт часовник Samsung Gear Sport SM-R600, GPS, 1.2" (30.4 mm) AMOLED дисплей, двуядрен 1GHz процесор, 750MB
RAM, 4GB Flash памет, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, до 20 часа време за работа, водоустойчив, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/150425/smart-chasovnik-samsung-gear-sport-sm-r600

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, естествена кожа и поликарбонат, BMW Signature Genuine Leather
Soft Case, Shock Absorbent, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/150424/kalyf-apple-iphone-x

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, алуминиев и термополиуретанова рамка(TPU), BMW Brushed
Aluminium Soft Case, Shock Absorbent, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150423/kalyf-apple-iphone-x

Телевизор Philips 7300 series 43PUS7303/12
Телевизор Philips 7300 series 43PUS7303/12, 43"(109.22cm) 4K Ultra HD HDR Smart LED TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, Wi-Fi,
LAN, 4x HDMI, 2x USB, 16GB Flash памет
http://obiavidnes.com/obiava/150422/televizor-philips-7300-series-43pus730312

Перална машина Gorenje WA64S3
Перална машина Gorenje WA64S3, A+++, 6kg, 1400 обр./мин., 14 програми, свободностояща, 60см, PowerDrive мотор, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150421/peralna-mashina-gorenje-wa64s3

Switch комплект от 5бр. Ubiquiti UniFi Switch 8
Switch комплект от 5бр. Ubiquiti UniFi Switch 8, 8x 10/100/1000 ports(4x PoE)
http://obiavidnes.com/obiava/150420/switch-komplekt-ot-5br-ubiquiti-unifi-switch-8

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, алуминиев и термополиуретанова рамка(TPU), BMW Brushed
Aluminium Soft Case, Shock Absorbent, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/150419/kalyf-apple-iphone-x

Геймърски стол Genesis Nitro 330 (SX33)
Геймърски стол Genesis Nitro 330 (SX33), газов амортисьор клас 3, черен/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/150418/geymyrski-stol-genesis-nitro-330-sx33

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, термополиуретанов(TPU), BMW Signature Silicone Hard Case, Shock
Absorbent, вътрешната част е от микрофибър, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150417/kalyf-apple-iphone-x

Лаптоп Dell Latitude 3490(N045L349014EMEA)
Лаптоп Dell Latitude 3490(N045L349014EMEA), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4GHz, 14.0"(35.56 cm)
Full HD Wide View AntiGlare дисплей(HDMI), 256GB SSD, 8GB DDR4, Windows 10, 1.72kg
http://obiavidnes.com/obiava/150416/laptop-dell-latitude-3490n045l349014emea

Тя може да постигне невъзможното. Убедете се сами!
Извършва специални магически ритуали за хармонизиране на взаимоотношенията, събиране на разделени двойки и
семейства. Тя не е просто гадател, а доказал се с времето феномен, който вижда събитията и ги назовава с имена и
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дати. Научава за своите свръх възможности още на 17 години.
Картите Таро стават нейната връзка със света на окултното. С тяхна помощ гадател и маг Джейлян разкодира
предстоящите събития и намира изчезнали хора и предмети. Диагностигира кармата и тушира негативните влияния.
Формира желани събития. Гадател и маг Джейлян работи и от разстояние на посочените телефони.089 375 0179 087
817 4844
http://obiavidnes.com/obiava/150415/tya-moje-da-postigne-nevyzmojnoto-ubedete-se-sami

Перална машина Gorenje WEI843
Перална машина Gorenje WEI843, A+++, 8kg, 1400 обр./мин., 16 програми, свободностояща, 60см, PowerDrive мотор, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150414/peralna-mashina-gorenje-wei843

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, външна карбоново-алуминиева структура, BMW Signature Real Carbon
Fiber Hard Case, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150412/kalyf-apple-iphone-x

Геймърски стол Genesis Nitro 550
Геймърски стол Genesis Nitro 550, газов амортисьор клас 4, черно/син
http://obiavidnes.com/obiava/150411/geymyrski-stol-genesis-nitro-550

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, страничен протектор с гръб, термополиуретанов(TPU), BMW Signature Hybrid Case, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/150410/kalyf-apple-iphone-x

Геймърски стол Genesis Nitro 550
Геймърски стол Genesis Nitro 550, газов амортисьор клас 4, черно/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/150409/geymyrski-stol-genesis-nitro-550

Геймърски стол Genesis Nitro 770
Геймърски стол Genesis Nitro 770, газов амортисьор клас 4, черно/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/150408/geymyrski-stol-genesis-nitro-770

0882551735,фини шпакловки започване веднага ниски цени
0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне
на
лайсни
или
измазване,минерални
мазилки,замазки,задария,и
др.довършителни
ремонти,работи
се
бързо,чисто,качествено и корекно.майстор с дългодишна практика.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/150407/0882551735fini-shpaklovki-zapochvane-vednaga-niski-ceni

Геймърски стол Genesis Nitro 770
Геймърски стол Genesis Nitro 770, газов амортисьор клас 4, черно/син
http://obiavidnes.com/obiava/150406/geymyrski-stol-genesis-nitro-770

Геймърски стол Genesis Nitro 770
Геймърски стол Genesis Nitro 770, газов амортисьор клас 4, черно/червен
http://obiavidnes.com/obiava/150405/geymyrski-stol-genesis-nitro-770
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Геймърски стол Genesis Nitro 880
Геймърски стол Genesis Nitro 880, газов амортисьор клас 4, колелца със спирачки, черно/син
http://obiavidnes.com/obiava/150404/geymyrski-stol-genesis-nitro-880

Геймърски стол Genesis Nitro 880
Геймърски стол Genesis Nitro 880, газов амортисьор клас 4, колелца със спирачки, черно/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/150403/geymyrski-stol-genesis-nitro-880

Лаптоп Dell Inspiron 5577(5397184100059)
Лаптоп Dell Inspiron 5577(5397184100059), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.5GHz, 15.6"(39.62 cm) Full
HD Anti-Glare дисплей & NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10, 2.47kg
http://obiavidnes.com/obiava/150402/laptop-dell-inspiron-55775397184100059

Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Black - P№ LCS410-130B-K/100BK - Static Control Неоригинален Заб.: 100/130 gr.
Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Black - P№ LCS410-130B-K/100BK - Static Control - Неоригинален Заб.: 100/130 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150401/toner-butilka-za-lexmark-cs410---black---p-lcs410-130b-k100bk---static-control

Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Yellow - P№ LCS410-55B-Y/80B-Y - Static Control Неоригинален Заб.: 55/80 gr.
Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Yellow - P№ LCS410-55B-Y/80B-Y - Static Control - Неоригинален Заб.: 55/80 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150400/toner-butilka-za-lexmark-cs410---yellow---p-lcs410-55b-y80b-y---static-control

Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Cyan - P№ LCS410-85B-C - Static Control - Неоригинален Заб.:
85 gr.
Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Cyan - P№ LCS410-85B-C - Static Control - Неоригинален Заб.: 85 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150399/toner-butilka-za-lexmark-cs410---cyan---p-lcs410-85b-c---static-control---neori

Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Magenta - P№ LCS410-90B-M/75BM - Static Control Неоригинален Заб.: 75/90 gr.
Тонер бутилка за Lexmark CS410 - Magenta - P№ LCS410-90B-M/75BM - Static Control - Неоригинален Заб.: 75/90 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150398/toner-butilka-za-lexmark-cs410---magenta---p-lcs410-90b-m75bm---static-control

Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Cyan - Static Control - Неоригинален Заб.: 175 gr.
Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Cyan - Static Control - Неоригинален Заб.: 175 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150397/toner-butilka-za-lexmark-x-560-series---cyan---static-control---neoriginalen-zab

Бърза и сериозна оферта за заем
Наложих на ваше разположение заем от 5 000 евро до 1 000 000 евро при много прости условия за всеки, който може да
плати. Аз също правя инвестиции и заеми сред хора от всякакъв вид. Предлагам краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни кредити в сътрудничество с моя адвокат и достъпен срок за погасяване. Не знаем тяхната употреба и
нашите трансфери са застраховани от банка за сигурността на сделката. За всички ваши искания направете
предложения във връзка с тарифите и разсрочените плащания и аз ще ви помогна. И накрая за по-добро разбиране, моля
свържете се с мен без имейл: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150396/byrza-i-seriozna-oferta-za-zaem

Опростен и надежден заем
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Оферта за заем на пари между индивидуални сериозни и бързи Добро утро, аз съм частно лице, което предлага заеми на
международните. Като капитал, който ще служи за отпускане на заеми между физически лица в краткосрочен и
дългосрочен план, вариращ от 3000 до 9 000 000 евро за всички сериозни хора, които са в реални потребности, лихвата е
2% на година. Дарявам финансови заеми, заеми за недвижими имоти, инвестиционни заеми, автомобилни заеми, лични
заеми. Имам възможност да удовлетворя моите клиенти в максимална продължителност от 3 дни след получаване на
формуляра за кандидатстване. Поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150395/oprosten-i-nadejden-zaem

Бързо и надеждно предлагане на заем за пари.
Ние правим инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
заеми. Нашите преводи се предоставят от банка за сигурността на сделката. Ще получите пълно заявление в рамките
на 24 часа. Нуждаете се от парите си? Бяхте отхвърлени навсякъде? Имаме решение за Вас, вашата молба и ние ще ви
помогнем. Тук е вашият имейл за повече информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150394/byrzo-i-nadejdno-predlagane-na-zaem-za-pari

Заем, финансиране и инвестиции без никакъв проблем.
В областта на финансите, инвестициите и специализираното кредитиране предлагам услугите си на всички лица с добър
характер и най-вече възможността да изпълнявам задълженията си. Аз отивам в следните области: лични,
консолидация, търговски, и различни други компании, селското стопанство, ипотека, недвижими имоти. За повече
информация не се колебайте да се свържете с мен на електронната поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150393/zaem-finansirane-i-investicii-bez-nikakyv-problem

Заем, финансиране и инвестиции без никакъв проблем.
В областта на финансите, инвестициите и специализираното кредитиране предлагам услугите си на всички лица с добър
характер и най-вече възможността да изпълнявам задълженията си. Аз отивам в следните области: лични,
консолидация, търговски, и различни други компании, селското стопанство, ипотека, недвижими имоти. За повече
информация не се колебайте да се свържете с мен на електронната поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150392/zaem-finansirane-i-investicii-bez-nikakyv-problem

Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Yellow - Static Control - Неоригинален Заб.: 155 gr.
Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Yellow - Static Control - Неоригинален Заб.: 155 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150391/toner-butilka-za-lexmark-x-560-series---yellow---static-control---neoriginalen-z

Четец за карти Sony QDASB1 USB reader
Четец за карти Sony QDASB1 USB reader, USB 3.1
http://obiavidnes.com/obiava/150390/chetec-za-karti-sony-qdasb1-usb-reader

Чанта за лаптоп HP 15.6 Classic Briefcase с мишка HP
Чанта за лаптоп HP 15.6 Classic Briefcase с мишка HP, до 15.6" (39.62 cm), водоустойчива, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150389/chanta-za-laptop-hp-156-classic-briefcase-s-mishka-hp

Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Black- P№ LX560-185B-KOS - Static Control Неоригинален Заб.: 185 gr.
Тонер бутилка за Lexmark X 560 series - Black- P№ LX560-185B-KOS - Static Control - Неоригинален Заб.: 185 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150388/toner-butilka-za-lexmark-x-560-series---black--p-lx560-185b-kos---static-contro

cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
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http://obiavidnes.com/obiava/150387/cours-de-bulgare-pour-trangers

Английски – 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/150385/angliyski---preintermediate

Лаптоп Dell Latitude E5480(#DELL02262_UBU)
Лаптоп Dell Latitude E5480(#DELL02262_UBU), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300U 2.6/3.5GHz, 14.0"(35.56 cm) Full HD
Anti-Glare дисплей(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Ubuntu, 1.60kg
http://obiavidnes.com/obiava/150384/laptop-dell-latitude-e5480dell02262_ubu

Ресторанти в Престиж Делукс Аквапарк Клуб, Златни пясъци
Престиж Делукс Аквапарк Клуб е 4-звезден семеен хотел, намиращ се в центъра на курорта Златни пясъци. Освен
луксозни и комфортни стаи на разположение на гостите на хотела са и стилен ол инклузив ресторант, а ла карт
ресторант, сладкарница, лоби бар, както и модерен пул бар.
http://obiavidnes.com/obiava/150383/restoranti-v-prestij-deluks-akvapark-klub-zlatni-pyasyci

SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (FULL STACK)
Ref. No.: BW_SSD
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 16 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.
About our client:
А software company who is involved in creating software solutions and support for the financial sector. The company is opening a
brand new office in Plovdiv and together with our client, we are seeking to hire an enthusiastic and motivated:
SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (FULL STACK)
Your role:
You will be part of a new team of a few software professionals from Bulgaria and Cyprus with focus on web projects. You will
evaluate and research new software trends that will keep the company on the leading edge and improve the performance and
maintainability of its software applications. The company has still offices in other cities in Bulgaria building a reputation of reliable
and correct employer.
Main Requirements:
* 4-5 years of professional experience in web programming;
* Hands-on experience in web development using one or more of the following: Python, PHP, Node.JS;
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* Strong knowledge of databases - preferably MySQL;
* Good knowledge and experience of DB technology, design physical and logical DB models;
* JavaScript, AJAX, jQuery, HTML/CSS experience
Advantages:
* Experience with NoSQL (RethinkDB or MongoDB);
* Experience working under Linux/UNIX environment;
* Experience with Source Control Systems (Git);
* Working knowledge of messaging systems.
The company offers:
* Excellent remuneration package;
* Additional one more gross salary in the end of the calendar year;
* Additional health insurance;
* Gym card;
* Various training programs, certifications and teambuilding events;
* Friendly working environment.
If you are interested in the position and you are looking for your next great career opportunity, send 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/150382/senior--software--developer--full--stack

Раница за лаптоп HP 17.3 Business Backpack
Раница за лаптоп HP 17.3 Business Backpack, до 17.3" (43.94 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/150381/ranica-za-laptop-hp-173-business-backpack

SOFTWARE QA SPECIALIST
Ref. No.: BW-QA/P
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 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.
About our client:
A leading company in its industry – development of innovative online gaming/gambling platforms. It has offices in three countries
and their platform is being used mostly in Europe, North America and Africa. The company strives to attract the best talents for its
team offering excellent conditions and salaries.
The company is now looking for enthusiastic and hard-working people to join them as:
SOFTWARE QA SPECIALIST
As part of the QA team in Sofia you will be responsible for developing and executing test plans and manual test cases. You will send
and track all product-related issues discovered during the test to make sure that they are resolved. Уou will аlso work together with
Software Developers to resolving the issues.
Main requirements:
* 2+ years of professional experience working as a QA Specialist/Engineer on a Client-Server product;
* Previous experience testing the IOS and Android native applications;
* Experience with online real money gambling, online gaming or social gaming;
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* Earlier practice in an Agile managed software team;
* Practical knowledge with bug tracking system (Jira preferable);
* Understand of web based Mobile testing and responsive compatibility testing across various platforms (Android/iOS)
* Skills for keeping deadlines and prioritizing tasks;
* Excellent English
Nice to have, but not mandatory:
* Experience with Version control (GIT,TFS etc.);
* Previous working with Fiddler or any network sniffer/tracing program;
* Familiarity with C#, HTML5, MySQL, XML/JSON, JavaScript;
The company offers:
* Competitive salary;
* Additional health insurance and sport card;
* Bonuses based on individual performance;
* Permanent, long-term job opportunity;
* A chance to be an important part of company’s talented, global team;
* Further professional growth and development;
* Team events and team buildings;
* Standard, but flexible working hours;
* Be entertained and challenged on a daily basis;
* Work in a fast paced, dynamic and never boring playhouse;
* Happy Fridays;
* Nice and spacious office in the downtown.
If you are interested in the position and you are looking for your next great career opportunity, please send 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/150380/software-qa-specialist

SOFTWARE DEVELOPER
Ref. No.: BW_ISD
About us:
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.
About our client:
With over 16 years of professional experience on the market and as key member of one of the leading European Telematics Service
Provider for various industries they are operating on 4 continents and they are keep growing. Due to the expansion of their team,
together we are looking for:
SOFTWARE DEVELOPER
In order to improve their Platform that transforms industries like Telematics, Insurance, Automotive, Transport and more, they
welcome professionals with experience like in the technologies below.
If you have:
- 2+ years of professional experience with Java/Scala/Python/C++ Languages;
- Experience working with SQL and RDBMS;
- Experience in development of web server or backend applications and APIs;
- Experience in development of Web or Mobile Apps.
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It will be considered as a plus if you have experience with NoSQL DataBases.
Than the company will offer you:
- Cutting edge technologies and to participate in development of software architecture;
- Opportunity to work together with a friendly and passionate team;
- Challenging projects.
If you are ready for something challenging, please do not hesitate anymore and send 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).
http://obiavidnes.com/obiava/150379/software-developer

.NET FULL STACK DEVELOPERS
Ref. No.: BW_INFST
About us:
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.
About our client:
It is an innovative software development company specialised in business consulting and implementation of CRM, ERP, Business
Intelligence. The company is partnering with Microsoft and it is a direct Cloud Solution Provider. Due to the expansion of their
team, they are looking for ambitious and experienced:
.NET FULL STACK DEVELOPERS
If you want to participate in the development of CRM Systems using Microsoft Technologies, if you want to be Team Leader of the
CRM Team, read more...
Required skills:
* Commercial experience with C# and .NET frameworks ( years doesn't matter!);
* JavaScript coding skills;
* Experience with supporting Microsoft products (SQL Server, SharePoint, IIS, Lynq);
* Very good analytical and problem solving skills;
* English language.
Advantages:
* Experience developing CRM systems (for the senior positions it's mandatory!)
The company can attract you with:
* Excellent salary and an opportunity to grow within the company;
* Opportunity to work on various projects;
* Company sponsored events and team buildings;
* Nice and friendly atmosphere.
If you want to grab 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).
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http://obiavidnes.com/obiava/150378/net--full--stack--developers

Батерия (оригинална) за лаптоп HP
Батерия (оригинална) за лаптоп HP, HP RI06XL Rechargeable Battery P3G16AA, съвсместима със серия HP 400, 6-cells,
10.8V, 5150 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/150377/bateriya-originalna-za-laptop-hp

SENIOR JAVA DEVELOPER
Ref. No.: BW_PTSJD
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.
and our prominent client:
US company, headquartered in Europe. Leader in planning, development, and delivery of Transport and Tourism Infrastructure.
Leader in the concept of the smart and digitalised cities globally. Currently in Sofia, Bulgaria, a team of software developers is
working at one of their newest office buildings, developing their own product for the Infrastructure of the smart city. Due to the
expansion of their R&D team, based in Sofia, we are searching for motivated and experienced:
SENIOR JAVA DEVELOPER
Main responsibilities will include:
- To design and develop back-end scalable modules in microservices architecture;
- To produce high quality code which is unit tested and checked in regularly for continuous integration;
- To build out new features and iterate on existing ones.
Requirements:
- 5+ years of professional experience as a Java Software Engineer;
- Professional experience with Java 6/7/8 and J2EE;
- Experience with Web Application frameworks like Spring MVC and Hibernate;
- Experience with integration tools - Maven, Jenkins, Hudson, TeamCity, etc.;
- SQL, MySQL, PostgreSQL;
- Strong unit and debugging skills;
- Excellent command of English (both written and spoken).
The company will attract you with:
- Excellent remuneration, plus good annual performance bonus;
- Additional health insurance, food vоuchers, covered travel expenses;
- Opportunity to improve your personal and professional skill set in an international environment;
- Because it is result oriented company the working hours are very flexible!
Send your CV and become a part of the amazing team in Sofia!
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/150376/senior--java--developer

Батерия (оригинална) за лаптоп HP
Батерия (оригинална) за лаптоп HP, HP CM03XL Rechargeable Battery E7U24AA, съвсместима с HP Elitebook 740 G2, 745
G2, 750 G2, 755 G2, 840 G1, 840 G2, 850 G2, 755 G2. HP EliteBook Folio 9480m, HP Zbook 14, HP Elitebook 850 G1, 1040 G1,
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11.1V, 4500mAh
http://obiavidnes.com/obiava/150375/bateriya-originalna-za-laptop-hp

Лаптоп Acer Aspire Swift 7 Ultrabook(NX.GN2EX.013)
Лаптоп Acer Aspire Swift 7 Ultrabook(NX.GN2EX.013), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7Y75 1.3/3.6Ghz, 13.3"(33.78 cm) IPS
Full HD Glare дисплей(HDMI), 8GB LPDDR3, 512GB SSD, Windows 10, 1.13kg
http://obiavidnes.com/obiava/150374/laptop-acer-aspire-swift-7-ultrabooknxgn2ex013

Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода до 40%
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!
СВОЙСТВА:
- Multi-Function подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета, защото телата им все още не е хубаво да се
разтриват с ръце.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
http://www.gadgetstore.ucoz.net
0883 / 338892
http://obiavidnes.com/obiava/150373/masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda-do-40

Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Black - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Black - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150372/toner-butilka-za-dell-31103115---black---static-control---neoriginalen-zab-70

Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Cyan - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Cyan - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150371/toner-butilka-za-dell-31103115---cyan---static-control---neoriginalen-zab-70-

Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Magenta - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Magenta - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150370/toner-butilka-za-dell-31103115---magenta---static-control---neoriginalen-zab-

Мрежови адаптер ElitePad Ethernet H3N49AA
Мрежови адаптер ElitePad Ethernet H3N49AA, от HP Dock connector(м) към 1x RJ-45(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/150369/mrejovi-adapter-elitepad-ethernet-h3n49aa

Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Yellow - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
Тонер бутилка за Dell 3110/3115 - Yellow - Static Control - Неоригинален Заб.: 70 gr.
http://obiavidnes.com/obiava/150368/toner-butilka-za-dell-31103115---yellow---static-control---neoriginalen-zab-7
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Парна ютия Bosch Sensixx
Парна ютия Bosch Sensixx
http://obiavidnes.com/obiava/150367/parna-yutiya-bosch-sensixxx-da70-antishine-tda703021a

Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 8"(20
Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 8"(20,32см), най-висок клас текстил и полиуретанова кожа, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150366/chanta-ferrari-urban-tablet-bag-za-tableti-do-820

Вентилатор за видео карти Sapphire NITRO Gear LED
Вентилатор за видео карти Sapphire NITRO Gear LED, бял, съвместим с AMD Radeon Nitro
http://obiavidnes.com/obiava/150365/ventilator-za-video-karti-sapphire-nitro-gear-led

Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 10"(25
Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 10"(25,4см), най-висок клас текстил и полиуретанова кожа, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150364/chanta-ferrari-urban-tablet-bag-za-tableti-do-1025

Shark Watch Bulgaria - Оригинални мъжки часовници SHARK
Продажба на оригинални мъжки спортни часовници SHARK.
Гарантиран произход и качество - директно от производителя.
http://obiavidnes.com/obiava/150363/shark-watch-bulgaria---originalni-myjki-chasovnici-shark

Bri4ka.bg е сайт за обяви за части и аксесоари за автомобили, камиони, селскостопанска
техника, мотори, кемпери и каравани, бусове, строителна техника, яхти и лодки.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за части и аксесоари за автомобили,
камиони, селскостопанска техника, мотори, кемпери и каравани,
бусове, строителна техника, яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/150362/bri4kabg-e-sayt-za-obyavi-za-chasti-i-aksesoari-za-avtomobili--kamioni-selskost

Bri4ka.bg - сайт за обяви за селскостопански машини, части за трактори, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за селскостопански машини, трактори,
комбайни, плугове, култиватори, сеялки, прикачен инвентар, резервни части,
гуми и джанти за селскостопански машини.
http://obiavidnes.com/obiava/150361/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-selskostopanski-mashini--chasti-za-traktori-novi-i-

Заглавие: Bri4ka.bg - сайт за обяви за строителна техника, части за строителна техника, нови и
втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за строителна техника, багери, товарачи,
вишки, резервни части, гуми и джанти за строителна техника.
http://obiavidnes.com/obiava/150360/zaglavie-bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-stroitelna-tehnika-chasti-za--stroitelna-

Bri4ka.bg - сайт за обяви за яхти и лодки, части за лодки, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за яхти и лодки, части, аксесоари за яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/150359/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-yahti-i-lodki-chasti-za-lodki--novi-i-vtora-upotreb

Видео карта AMD Radeon RX 470
Видео карта AMD Radeon RX 470, 8GB, Sapphire Radeon RX 470 8G, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x Display Port, 1x HDMI, 1x
DVI, Bulk
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http://obiavidnes.com/obiava/150358/video-karta-amd-radeon-rx-470

Мрежи против градушка
Продаваме италиански UV-стабилизирани мрежи против градушка с отлично качество и показатели, на още по-добри
цени. Мрежите са със странично и централно усилване, в различни цветове и различни степени на засенчване. Освен от
градушка, предпазват още от вятър и дъжд. Цени от 0,8лв на кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/150357/mreji-protiv-gradushka

Безжична ръчна прахосмукачка BCH65RT25
Безжична ръчна прахосмукачка BCH65RT25, без торба, 2400W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150356/bezjichna-rychna-prahosmukachka-bch65rt25

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/150355/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/150354/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/150353/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
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http://obiavidnes.com/obiava/150352/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/150351/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/150350/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/150349/angliyski-ezik-v-malta

Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 10"(25
Чанта Ferrari Urban Tablet Bag за таблети до 10"(25,4см), най-висок клас текстил и полиуретанова кожа, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150348/chanta-ferrari-urban-tablet-bag-za-tableti-do-1025

Телоподаващи апарати под наем от Стройрент
Стройрент предлага заваръчно оборудване под наем или така наречени още телоподаващи апарати. Те биват няколко
вида – инверторен заваръчен апарат за ръчно електродъгово заваряване, комбиниран заваръчен агрегат с генератор за
ток и ТрансПокет – заваръчен апарат с напълно цифрово управление.
http://obiavidnes.com/obiava/150347/telopodavashti-aparati-pod-naem-ot-stroyrent

Микрофон TRUST Mico USB
Микрофон TRUST Mico USB, 1.8m кабел, 3.5mm, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150346/mikrofon-trust-mico-usb

Лечение в чужбина - Анадолу Медицински Център
Ние от Анадолу Медицински Център разбираме Вашите притеснения, свързани с вземането на решение за лечение в
чужбина. Нашите координатори ще създадат условия за Вашето удобство както преди пристигането Ви, така и по
време на престоя Ви. Ще бъдете обгрижени професионално, денонощно и безплатно, на български език.
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http://obiavidnes.com/obiava/150345/lechenie-v-chujbina---anadolu-medicinski-centyr

Лаптоп Dell Inspiron 13 5379(5397184100066)
Лаптоп Dell Inspiron 13 5379(5397184100066), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 13.3"(33.78 cm)
Full HD IPS Touch Glare дисплей(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, MS Windows 10, 1.62 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150344/laptop-dell-inspiron-13-53795397184100066

Видео карта AMD Radeon RX 470
Видео карта AMD Radeon RX 470, 4GB, Sapphire Radeon RX 470 4G, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x Display Port, 1x HDMI, 1x
DVI, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/150343/video-karta-amd-radeon-rx-470

Френски легла
Богат избор от френски легла.
http://obiavidnes.com/obiava/150342/frenski-legla

Двулицев матрак
Двулицев матрак - комфорт, който заслужавате.
http://obiavidnes.com/obiava/150341/dvulicev-matrak

Детски матраци
Разнообразие от детски матраци - най-доброто за най-малките.
http://obiavidnes.com/obiava/150340/detski-matraci

Бебешки матраци
Разнообразие от бебешки матраци - най-доброто за най-малките.
http://obiavidnes.com/obiava/150339/bebeshki-matraci

Еднолицев матрак
Разгледайте възможностите за еднолицеви матраци.
http://obiavidnes.com/obiava/150338/ednolicev-matrak

Матраци цени
Матраци на добри цени - повече оферти на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/150337/matraci-ceni

Протектор за матрак
Протектор за матрак - задължителен за всеки.
http://obiavidnes.com/obiava/150336/protektor-za-matrak

Възглавници
Удобни възглавници за по-приятен сън и вълшебна почивка.
http://obiavidnes.com/obiava/150335/vyzglavnici

Топ матрак
Най-удобните топ матраци, на супер цени!
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http://obiavidnes.com/obiava/150334/top-matrak

Матраци
Богат избор на матраци онлайн на нашия сайт!
http://obiavidnes.com/obiava/150333/matraci

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.
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/150332/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
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For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150331/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150330/razgovoren-angliyski

Видео карта AMD Radeon RX 580
Видео карта AMD Radeon RX 580, 8GB, Sapphire NITRO+ Radeon RX 580 4GD5, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 2x Display Port,
1x HDMI, 1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/150329/video-karta-amd-radeon-rx-580

Чанта Ferrari Scuderia Tablet Bag за таблети до 10"(25
Чанта Ferrari Scuderia Tablet Bag за таблети до 10"(25,4см), интериор от мек плат и микрофибър, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150328/chanta-ferrari-scuderia-tablet-bag-za-tableti-do-1025

Лаптоп Dell Inspiron 7773(5397184100073)
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Лаптоп Dell Inspiron 7773(5397184100073), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 17.3"(43.94 cm) Full
HD IPS Touch Glare & NVIDIA GeForce MX150 2GB(HDMI), 16GB DDR4, 2TB HDD, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C Windows 10,
3.29 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150327/laptop-dell-inspiron-77735397184100073

Джой Оптикс - изработка на очила за
Докато Вие пазарувате или просто се разхождате, ние ще се погрижим Вашите очила да бъдат перфектно изработени.
И то само за 30 минути! Оптиките разполагат с локална работилница, оборудвана с най-съвременна техника за
изработка на очила. Поддържаме голямо разнообразие от складови наличности на висококачествени диоптрични стъкла.
http://obiavidnes.com/obiava/150326/djoy-optiks---izrabotka-na-ochila-za

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 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
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
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полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150325/masajna-kushetka-magicpro

Видео карта AMD Radeon R9 290X
Видео карта AMD Radeon R9 290X, 8GB, Sapphire Tri-X R9 290X 8G D5, PCI-E 3.0, GDDR5, 512 bit, 1x Display Port, 1x
HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/150324/video-karta-amd-radeon-r9-290x

Видео карта AMD Radeon R9 270X
Видео карта AMD Radeon R9 270X, 2GB, Sapphire Radeon Vapor-X R9 270X 2G D5, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 1x Display
Port, 1x HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/150323/video-karta-amd-radeon-r9-270x

Чанта Ferrari Scuderia Tablet Bag за таблети до 10"(25
Чанта Ferrari Scuderia Tablet Bag за таблети до 10"(25,4см), интериор от мек плат и микрофибър, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150322/chanta-ferrari-scuderia-tablet-bag-za-tableti-do-1025

Захранване Corsair VS Series VS450
Захранване Corsair VS Series VS450, 450W, Active PFC, 80 Plus efficiency, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/150321/zahranvane-corsair-vs-series-vs450

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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150320/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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150319/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/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/150318/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/150317/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
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150316/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. 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
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/150315/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
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къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150314/kurs-hotelier---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/150313/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150312/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150311/kurs-stroitel---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.
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
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/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150310/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/150309/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Настолен компютър Dell Inspiron 24 3477(5397184099926)
Настолен компютър Dell Inspiron 24 3477(5397184099926), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1 GHz, 23.8"(60.45
cm) Full HD IPS Touch Anti-Glare дисплай, 8GB DDR4, 1TB HDD, Wireless Keyboard&Mouse, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/150308/nastolen-kompyutyr-dell-inspiron-24-34775397184099926

Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет SanDisk Ultra SDHC 16GB
Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет SanDisk Ultra SDHC 16GB, 60x оптично увеличение, 18.1 Mpix,
3.0" (7.62cm) LCD TFT дисплей, Wi-Fi, micro USB Type B 2.0, micro HDMI Type D, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/150307/panasonic-lumix-fz82cheren-v-komplekt-s-karta-pamet-sandisk-ultra-sdhc-16gb

Fujifilm X-Pro2(черен)
Fujifilm X-Pro2(черен), без обектив, 24.3 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD дисплей, Wi-Fi, micro USB Type B 2.0, micro HDMI Type D,
2x SDXC слота
http://obiavidnes.com/obiava/150306/fujifilm-x-pro2cheren

Тонер бутилка за HP LASER JET PRO M12/M26 MFP - CF279A - P№ TRHM12-55B - Static Control
- Неоригинален Заб.: 55 gr
Тонер бутилка за HP LASER JET PRO M12/M26 MFP - CF279A - P№ TRHM12-55B - Static Control - Неоригинален Заб.: 55 gr
http://obiavidnes.com/obiava/150305/toner-butilka-za-hp-laser-jet-pro-m12m26-mfp---cf279a---p-trhm12-55b---static-

Проектор BenQ MH733
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Проектор BenQ MH733, DLP, 1080p, 16 000:1, 4000 ANSI Lumens, VGA, HDMI, USB (type A), LAN control (RJ45)keystone,
Corner fit, Speaker, 3D Ready
http://obiavidnes.com/obiava/150304/proektor-benq-mh733

Прахосмукачка Philips Performer FC8680/09
Прахосмукачка Philips Performer FC8680/09, с торба, 650 W, енергиен етикет клас: A+AA, филтър против алергии, 4 л,
сива
http://obiavidnes.com/obiava/150303/prahosmukachka-philips-performer-fc868009

Четка за зъби Philips Sonicare Diamond Clean HX9334/34
Четка за зъби Philips Sonicare Diamond Clean HX9334/34, с акумулаторна батерия, 2бр, 5 режима, 4 глави, зареждаща
чаша, USB зарядно, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150302/chetka-za-zybi-philips-sonicare-diamond-clean-hx933434

Mаша за коса Philips BHB876/00
Mаша за коса Philips BHB876/00, автоматична интелигентна система за накъдряне, вертикален захват
http://obiavidnes.com/obiava/150301/masha-za-kosa-philips-bhb87600

Сокоизтисквачка Philips Viva Collection HR1887/80
Сокоизтисквачка Philips Viva Collection HR1887/80, XL улей, 70 мм, 150 W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150300/sokoiztiskvachka-philips-viva-collection-hr188780

Пасатор Bosch MSM6S10B
Пасатор Bosch MSM6S10B, Hand blender, 12 нива на скорост турбо бутон, 750 W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150299/pasator-bosch-msm6s10b

Лаптоп Acer Aspire 3 A315-31-C26Q (NX.GNTEX.084)
Лаптоп Acer Aspire 3 A315-31-C26Q (NX.GNTEX.084), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 1.1/2.7GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD LED дисплей (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/150298/laptop-acer-aspire-3-a315-31-c26q-nxgntex084

Тонер бутилка за Lexmark - УНИВЕРСАЛЕН ТОНЕР - MS & MX SERIES - P№ LMSOS2-1KG Static Control - Неоригинален Заб.: 1 kg
Тонер бутилка за Lexmark - УНИВЕРСАЛЕН ТОНЕР - MS & MX SERIES - P№ LMSOS2-1KG - Static Control - Неоригинален
Заб.: 1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150297/toner-butilka-za-lexmark---universalen-toner---ms--mx-series---p-lmsos2-1kg---

Тонер бутилка за HP - Replacement toner for use in various HP cartriges - P№ MPSPLUS - Static
Control - Неоригинален - Заб.: 1 kg
Тонер бутилка за HP - Replacement toner for use in various HP cartriges - P№ MPSPLUS - Static Control - Неоригинален - Заб.:
1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150296/toner-butilka-za-hp---replacement-toner-for-use-in-various-hp-cartriges---p-mps

Кабел TRUST Flat Micro-USB Cable
Кабел TRUST Flat Micro-USB Cable, от USB-A(м) към USB-micro B(м), 1m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150295/kabel-trust-flat-micro-usb-cable
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ИФА- IFA W 50 ръководство за ремонт
продавам ръководство за поддържане и ремонт на товарен автомобил IFA W 50 със 781 фигури- 364 броя странициБългарски език- на диск - доставка Еконт - 0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/150294/ifa--ifa-w-50-rykovodstvo-za-remont

Кабел TRUST Flat Micro-USB Cable
Кабел TRUST Flat Micro-USB Cable, от USB-A(м) към USB-micro B(м), 1m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150293/kabel-trust-flat-micro-usb-cable

ЖУК А03М-А05М-А06М-А07М-А09М-А11М-А13М-ръководство обслужване
продавам
на
ДИСК
техническа
документация
за
автомобил
ЖУК
А03М-А05М-А06М-А07М-А09М-А11М-А13М-ръководство за обслужване - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - брой страници 152 - цена
20лв - доставка Еконт - 0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/150292/juk-a03m-a05m-a06m-a07m-a09m-a11m-a13m-rykovodstvo-obslujvane

UB 1232 НОБАС - хидравличен багер техническа документация
продавам техническа документация на ДИСК хидравличен багер UB 1232 - Български език- брой страници 160- доставка
Еконт-цена 20лв - 0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/150291/ub-1232-nobas---hidravlichen-bager-tehnicheska-dokumentaciya

струг С8С-техническа документация
продавам техническа документация струг С8С-производство ЗММ Пазарджик-брой страници 43 - на ДИСК - цена 20лв доставка Еконт - 0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/150290/strug-s8s-tehnicheska-dokumentaciya

Хлебопекарна Philips Daily Collection HD9016/30
Хлебопекарна Philips Daily Collection HD9016/30, 12 менюта, вмecтимocт до 1000г., таймер с време до 13 часа, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150289/hlebopekarna-philips-daily-collection-hd901630

Тонер бутилка за Kyocera FS2000/FS2020/FS3040MFP/FS4000/FS4020 - TK360 - УНИВЕРСАЛЕН
ТОНЕР - P№ KYTK360UNIV-1KG - Static Control - Неоригинален - Заб.: 1 kg
Тонер бутилка за Kyocera FS2000/FS2020/FS3040MFP/FS4000/FS4020 - TK360 - УНИВЕРСАЛЕН ТОНЕР - P№
KYTK360UNIV-1KG - Static Control - Неоригинален - Заб.: 1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150288/toner-butilka-za-kyocera-fs2000fs2020fs3040mfpfs4000fs4020---tk360---univers

Предно стъкло от автостъкла Пилкингтън - София
Автостъклата Pilkington са произведени в съответствие със стандартите за Original Equipment Manufacturer,
определени от автомобилните производители. Pilkington е единственият производител на стъкла в света, който
произвежда предни, странични и задни стъкла в едни и същи производствени линии, както за автомобилните
производители, така и за крайните клиентите.
http://obiavidnes.com/obiava/150287/predno-styklo-ot-avtostykla-pilkingtyn---sofiya

Таблет Acer Iconia Tab 10 A3-A50-K4BB(черен)
Таблет Acer Iconia Tab 10 A3-A50-K4BB(черен), 10.1(25.65см) IPS дисплей, четириядрен MediaTek MT8176 2.1GHz, 4GB
RAM, 64GB Flash памет, 2 Mpix Camera, Android, 530g
http://obiavidnes.com/obiava/150286/tablet-acer-iconia-tab-10-a3-a50-k4bbcheren

Кабел TRUST Lightning Cable
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Кабел TRUST Lightning Cable, от USB-A(м) към Lighting(м), 1m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150285/kabel-trust-lightning-cable

Уред за гладене с пара Philips GC299/40
Уред за гладене с пара Philips GC299/40, до 20 г/мин, 60 мл съд за вода, 1000 W, розов
http://obiavidnes.com/obiava/150284/ured-za-gladene-s-para-philips-gc29940

Прахосмукачка-робот Philips Smart-Pro Active FC8822/01
Прахосмукачка-робот Philips Smart-Pro Active FC8822/01, 3-степенна система за почистване, 120 мин време за работа,
черна
http://obiavidnes.com/obiava/150283/prahosmukachka-robot-philips-smart-pro-active-fc882201

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, 11GB, Palit GTX 1080 Ti GameRock, PCI-E 3.0, GDDR5X, 352 bit, 3x Display Port,
1x HDMI, 1x DVI, RGB подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150282/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080-ti

Пасатор Bosch MSM6S20B
Пасатор Bosch MSM6S20B, Hand blender, 12 нива на скорост, турбо бутон, 750 W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150281/pasator-bosch-msm6s20b

Лаптоп Acer Aspire 3 A315-41G-R1N2(NX.GYBEX.009) двуядрен Raven Ridge AMD Ryzen 3 2200U
2.5/3.4GHz
Лаптоп Acer Aspire 3 A315-41G-R1N2(NX.GYBEX.009) двуядрен Raven Ridge AMD Ryzen 3 2200U 2.5/3.4GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD дисплей & AMD Radeon 535 2GB GDDR5(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/150280/laptop-acer-aspire-3-a315-41g-r1n2nxgybex009-dvuyadren-raven-ridge-amd-ryzen-

IP камера Hunt HLV-1WED
IP камера Hunt HLV-1WED, куполна, 2 Mpix(1920x1080@30FPS), 3mm обектив, H.264/ M-JPEG, PoE, вандалоустойчива,
външна IP-66 защита, безжична 802.1X
http://obiavidnes.com/obiava/150279/ip-kamera-hunt-hlv-1wed

Електрическа кана Philips Daily Collection HD9350/91
Електрическа кана Philips Daily Collection HD9350/91, вместимост 1,7л, капак с пружина, микромрежест филтър,
светлинен индикатор, 2200W, метал
http://obiavidnes.com/obiava/150278/elektricheska-kana-philips-daily-collection-hd935091

Захранване Corsair RMx Series RM850x CP-9020180-EU
Захранване Corsair RMx Series RM850x CP-9020180-EU, 850W, Active PFC, 80+ Gold, изцяло модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/150277/zahranvane-corsair-rmx-series-rm850x-cp-9020180-eu

0876074881 , 0886458341 ИЗМАМИ ЗА АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ И МНОГО ДРУГИ СТРАНИ
0876074881,0886458341 Видите ли обяви за работа в чужбина с тези телефони,знайте,че е измама. Пазете се много и не
им давайте по никакъв повод пари.Искат по малко за да се съгласите да им дадете. Вземамт парите и никъде не
заминавате или акозаминете никой не Ви посреща и сте на улицата.От доставреме мамят.Изпишете телефоните в
"ГУГАЛА" и ще видите всичките им измами.Представят се с различни имена. Истинските им имена са Слави и Ася.
Много се пазете.
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http://obiavidnes.com/obiava/150276/0876074881--0886458341-izmami-za-angliya-germaniya-i-mnogo-drugi-strani

Касета за Dell 3010/3010CN - High capacity - Yellow- P№ TFD038BNLJ - Yellow - U.T. Неоригинален - Заб.: 2 000k
Касета за Dell 3010/3010CN - High capacity - Yellow- P№ TFD038BNLJ - Yellow - U.T. - Неоригинален - Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150275/kaseta-za-dell-30103010cn---high-capacity---yellow--p-tfd038bnlj---yellow---u

Касета за Dell 2130/2135 - Black - Brand New - (with chip) - P№ NT-C2130XBK - G&G Неоригинален - Заб.: 2 500k
Касета за Dell 2130/2135 - Black - Brand New - (with chip) - P№ NT-C2130XBK - G&G - Неоригинален - Заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150274/kaseta-za-dell-21302135---black---brand-new---with-chip---p-nt-c2130xbk---g

Касета за Dell 2130/2135 - Cyan - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XC - G&G Неоригинален - Заб.: 2 500k
Касета за Dell 2130/2135 - Cyan - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XC - G&G - Неоригинален - Заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150273/kaseta-za-dell-21302135---cyan---brand-new---with-chip---outlet---p-nt-c2130

Касета за Dell 2130/2135 - Magenta - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XM - G&G Неоригинален - Заб.: 2 500k
Касета за Dell 2130/2135 - Magenta - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XM - G&G - Неоригинален - Заб.: 2
500k
http://obiavidnes.com/obiava/150272/kaseta-za-dell-21302135---magenta---brand-new---with-chip---outlet---p-nt-c2

Касета за Dell 2130/2135 - Yellow - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XY - G&G Неоригинален - Заб.: 2 500k
Касета за Dell 2130/2135 - Yellow - Brand New - (with chip) - OUTLET - P№ NT-C2130XY - G&G - Неоригинален - Заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150271/kaseta-za-dell-21302135---yellow---brand-new---with-chip---outlet---p-nt-c21

Циклене на паркет и дюшеме в Бургас,Поморие,Лозенец,Созопол
Фирма Акция 2010 извършва професионално безпрахово циклене, редене, шлайфане, фугиране, лакиране на естествен
паркет и дюшеме. Работим с професионални дискови и валови машини Bona, модел 2016 г. , при които отделянето на прах
в помещенията е минимално. Шлайфането с професионални дискови машини премахва напълно всички дефекти и полира
дървото. След цикленето и шлайфането на повърхността на естествения паркет се полагат лакове, масла и други
покрития, които осигуряват необходимата защита. Разполагаме с пълна гама маркови лакове Bona, чрез които подовите
настилки се предпазват от надраскване, износване, захабяване.
Работим в Бургас и областта
http://obiavidnes.com/obiava/150270/ciklene-na-parket-i-dyusheme-v-burgaspomorielozenecsozopol

Касета за Dell 1230/1235 - Black - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235BK - G&G Неоригинален - Заб.: 1 500k
Касета за Dell 1230/1235 - Black - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235BK - G&G - Неоригинален - Заб.: 1 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150269/kaseta-za-dell-12301235---black---brand-new---with-chip---p-nt-cd1235bk---g

Касета за Dell 1230/1235 - Cyan - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235C - G&G - Неоригинален
- Заб.: 1 000k
Касета за Dell 1230/1235 - Cyan - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235C - G&G - Неоригинален - Заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150268/kaseta-za-dell-12301235---cyan---brand-new---with-chip---p-nt-cd1235c---gg-
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Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски ,
френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.
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/150267/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Касета за Dell 1230/1235 - Magenta - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235M - G&G Неоригинален - Заб.: 1 000k
Касета за Dell 1230/1235 - Magenta - Brand New - (with chip) - P№ NT-CD1235M - G&G - Неоригинален - Заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150266/kaseta-za-dell-12301235---magenta---brand-new---with-chip---p-nt-cd1235m---g

SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER
Ref. No.: BW-RB-ROR
About us:
Bulwork, the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 15 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.
And our client?
A well-established company which provides technology that unlocks the value of accounting data, automates the bookkeeping
process and helps their clients build more valuable accountant-client relationships. Together with them we are looking for
enthusiastic, creative and hard-working people for the position:
SENIOR RUBY ON RAILS DEVELOPER
Requirements:
- Solid experience with Ruby and Rails, at least 4 years;
- Good experience with PostgreSQL and RSpec;
- Knowledge of Python, Golang and Clojure would be a plus;
- Interest in Machine Learning;
- Excellent communication skills in English.
The company will attract you with:
- Excellent remuneration package;
- Opportunity for improvement of both technical and soft skills;
- Opportunity to give your creative ideas for improvement of the products;
- You can work remote from your home if you want.
If you think that this is the perfect job for you, please 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/150265/senior-ruby-on-rails-developer

JUNIOR RECRUITING & SOURCING SPECIALIST
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Ref. No.: BW-JRS
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 to join
our company! If you have a passion for communication and want to develop yourself in the HR area take a look at the vacancy for:
JUNIOR RECRUITING & SOURCING 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 such 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/Psychology or relevant specialty
* Deep interest in the field of HR, especially in the recruitment process
* Very good command of English language (B2/C1) - both written and spoken
* Strong communication and presentation skills
* Self-organised and self-motivated person
The company offers:
* Initial training program
* Opportunity to work in a friendly team of young and energetic people
* A chance to participate in and work on various challenging projects
* Permanent long-term job after the successful completion of the training
* Good salary plus additional bonuses based on your performance
* In addition, social benefits package incl. food vouchers, multisport card, trainings, team building events, etc.
If you are interested in starting a career in the HR 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/150264/junior-recruiting--sourcing-specialist

Мини пасатор Philips Daily Collection HR2895/00
Мини пасатор Philips Daily Collection HR2895/00, 350 W, 0.6л, аксесоар бутилка "On the Go"
http://obiavidnes.com/obiava/150263/mini-pasator-philips-daily-collection-hr289500

Касета за Dell 2235/2335DN/2355 - HX756 - P№ 13310912 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 6 000k
Касета за Dell 2235/2335DN/2355 - HX756 - P№ 13310912 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150262/kaseta-za-dell-22352335dn2355---hx756---p-13310912---premium---prime---neorig
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Престиж Хотел и Аквапарк - барове и ресторанти
Насладете се на А ла карт ресторанта PREMIUM, който Ви предлага различни изкушения всяка вечер . Специално за Вас,
Ол инкулзив ресторанта предлага веднъж седмично : Средиземноморска вечер, Традиционна българска вечер с шоу
програма на живо, Ориенталска вечер, Барбекю вечер.
http://obiavidnes.com/obiava/150261/prestij-hotel-i-akvapark---barove-i-restoranti

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/150260/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Кожени гривни с надпис по поръчка от Kojarti.com
Разнообразие от модели с възможност за гравиране директно върху кожата или върху иноксова плочка. Изберете
персонализирана гривна за себе си или ако търсите оригинален подарък. Персоналните гривни са подходящи, както за
мъже, така и за жени.
http://obiavidnes.com/obiava/150259/kojeni-grivni-s-nadpis-po-porychka-ot-kojarticom

Електрическа кана Philips Daily Collection HD9352/50
Електрическа кана Philips Daily Collection HD9352/50, вместимост 1,7л, капак с пружина, микромрежест филтър,
светлинен индикатор, 2200W, метал, цвят шампанско
http://obiavidnes.com/obiava/150258/elektricheska-kana-philips-daily-collection-hd935250
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Електрическа кана Philips Daily Collection HD9352/60
Електрическа кана Philips Daily Collection HD9352/60, вместимост 1,7л, капак с пружина, микромрежест филтър,
светлинен индикатор, 2200W, метал, червена
http://obiavidnes.com/obiava/150257/elektricheska-kana-philips-daily-collection-hd935260

Касета за Dell 2230D - M797K - P№ 593-10501 - PRIME - Неоригинален Заб.: 3 500k
Касета за Dell 2230D - M797K - P№ 593-10501 - PRIME - Неоригинален Заб.: 3 500k
http://obiavidnes.com/obiava/150256/kaseta-za-dell-2230d---m797k---p-593-10501---prime---neoriginalen-zab-3-500k

Мултифункционално лазерно устройство Brother MFC-B7715DW
Мултифункционално лазерно устройство Brother MFC-B7715DW, монохромен принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi,
34 стр/мин, Wi-Fi/Direct, LAN 100Base-TX, USB, ADF, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150255/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-brother-mfc-b7715dw

Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-B7520DW
Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-B7520DW, монохромен принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 34
стр/мин, Wi-Fi/Direct, LAN 100Base-TX, USB, ADF, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150254/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-brother-dcp-b7520dw

Касета за Dell MFP 1815dn - Brand New - (with chip) - P№ NT-C1815XC/NT-CD1815XC - G&G Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за Dell MFP 1815dn - Brand New - (with chip) - P№ NT-C1815XC/NT-CD1815XC - G&G - Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150253/kaseta-za-dell-mfp-1815dn---brand-new---with-chip---p-nt-c1815xcnt-cd1815xc-

Търговия строителни,битови и детски стоки.Изработка на дограма,секционки,ролетки,парапет
Търговия на едро и дребно със строителни материали, стоки за бита и детски играчки. Онлайн магазин.
Изработка и монтаж на дограма, щори, охранителни, секционни врати и алуминиеви парапети.
www.domtoysbg.com GSM 0888804561 email: domtoysbg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150252/tyrgoviya-stroitelnibitovi-i-detski-stokiizrabotka-na-dogramasekcionkiroletki

гащеризон за бременни
Продавам гащеризон за бременни - нов, марков - в София. Размер XS. Само е пробван, но ми беше малък. За повече
информация на тел. 0883461596.
http://obiavidnes.com/obiava/150251/gashterizon-za-bremenni

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и приложни изкуства за деца 1 - 6 клас.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/150250/uroci-po-risuvane-v-sofiya
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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/150249/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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
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http://obiavidnes.com/obiava/150248/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150247/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Очила за виртуална реалност Oculus Rift в комплект с Oculus Touch motion контролери
Очила за виртуална реалност Oculus Rift в комплект с Oculus Touch motion контролери, два OLED дисплея, 110° зрителен
ъгъл, интегриран микрофон за игри и voice chat, HDMI 1.3, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/150246/ochila-za-virtualna-realnost-oculus-rift-v-komplekt-s-oculus-touch-motion-kontrol

Пести пари с Хипо-3
Как да поръчате извозване на отпадъци, за да бъде всичко измислено изчистено. Когато планирате поръчка на извозване
на отпадъци с контейнери, подхождате ли сериозно? Или си казвате „Какво пък, едно изхвърляне на боклука, чак пък
толкова да се планира...“. На практика много хора постъпват по втория начин. Това е грешка! Защо?
http://obiavidnes.com/obiava/150245/pesti-pari-s-hipo-3

Дентални импланти - Габрово
IMPLANTATI.BG - Имплантът поддържа дентални протезни конструкции в това число зъбни корони, зъбни мостове,
зъбни протези.
Процесът на имплантиране протича най-общо в два етапа - имплантиране и протезиране
орална хирургия,зъбни импланти,импланти,имплантология,дентална имплантология, имплантати, implantati.bg
http://implantati.bg
Д-р Иво Априлов
0888 03 63 13
http://obiavidnes.com/obiava/150244/dentalni-implanti---gabrovo
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Изнасяме боклуци от парцели и дворни места
Екип хамали почиства парцели и дворни места от всякакви
http://www.bulkom.com/razchistvane-dvorno-myasto-boklutsi/ и 0888 00 11.

боклуци.

Научете

за

нас

на

http://obiavidnes.com/obiava/150243/iznasyame-bokluci-ot-parceli-i-dvorni-mesta

Косим трева, режем клони, чистим дворове
Почистваме
дворове
всякакви
–
от
клонки,
храсти,
отпадъци.
Повече
на
http://www.turbo-hamali.com/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%
D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%
D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81/
и 088 700 4000.
http://obiavidnes.com/obiava/150242/kosim-treva-rejem-kloni-chistim-dvorove

Фирма изкъртва, почиства и изхвърля
Фирма
изкъртва,
изчиства
и
извозва
отпадъци
до
сметища.
Всичко
за
нас
на
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%80%
D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-0888-67-0000/ и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/150241/firma-izkyrtva-pochistva-i-izhvyrlya

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
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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/150240/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
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
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http://obiavidnes.com/obiava/150239/masajna-kushetka-magicpro
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