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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/151089/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Касета за Kyocera KM-C3225
Касета за Kyocera KM-C3225, KM-C4535E, KM-C3232, KM-C3232E - Magenta - TK-825M - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151088/kaseta-za-kyocera-km-c3225

Касета за Kyocera KM-C3225
Касета за Kyocera KM-C3225, KM-C4535E, KM-C3232, KM-C3232E - Cyan - TK-825C - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151087/kaseta-za-kyocera-km-c3225

Ютия Singer STI 1740 CRBF
Ютия Singer STI 1740 CRBF, въртящ се кабел, 2600W,
http://obiavidnes.com/obiava/151086/yutiya-singer-sti-1740-crbf

Монитор Philips 246E9QSB
Монитор Philips 246E9QSB, 23.8"(60.45cm), IPS W-LED панел, Full HD, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, VGA, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/151085/monitor-philips-246e9qsb

Касета за Kyocera FS-C8100DN - Black - TK-820K - Заб.: 15 000k
Касета за Kyocera FS-C8100DN - Black - TK-820K - Заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151084/kaseta-za-kyocera-fs-c8100dn---black---tk-820k---zab-15-000k

Касета за Kyocera FS-C8100DN - Yellow - TK-820Y - Заб.: 7 000k
Касета за Kyocera FS-C8100DN - Yellow - TK-820Y - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151083/kaseta-za-kyocera-fs-c8100dn---yellow---tk-820y---zab-7-000k

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/151082/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Касета за Kyocera FS-C8100DN - Magenta - TK-820M - Заб.: 7 000k
Касета за Kyocera FS-C8100DN - Magenta - TK-820M - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151081/kaseta-za-kyocera-fs-c8100dn---magenta---tk-820m---zab-7-000k

Касета за Kyocera FS-C8100DN - Cyan - TK-820C - Заб.: 7 000k
Касета за Kyocera FS-C8100DN - Cyan - TK-820C - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151080/kaseta-za-kyocera-fs-c8100dn---cyan---tk-820c---zab-7-000k
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Касета за Kyocera FS-C8026N - Black - TK-810K - Заб.: 20 000k
Касета за Kyocera FS-C8026N - Black - TK-810K - Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151079/kaseta-za-kyocera-fs-c8026n---black---tk-810k---zab-20-000k

Касета за Kyocera FS-C8026N - Yellow - TK-810Y - Заб.: 20 000k
Касета за Kyocera FS-C8026N - Yellow - TK-810Y - Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151078/kaseta-za-kyocera-fs-c8026n---yellow---tk-810y---zab-20-000k

Касета за Kyocera FS-C8026N - Magenta - TK-810M - Заб.: 20 000k
Касета за Kyocera FS-C8026N - Magenta - TK-810M - Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151077/kaseta-za-kyocera-fs-c8026n---magenta---tk-810m---zab-20-000k

Прахосмукачка SINGER VC17702310WB
Прахосмукачка SINGER VC17702310WB, с торба, 700W, 5м. кабел, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151076/prahosmukachka-singer-vc17702310wb

Монитор Philips 272B8QJEB
Монитор Philips 272B8QJEB, 27"(68.58 cm), IPS W-LED панел, Quad HD, 5ms, 20000000:1, 250cd/m2, VGA, DVI-D,
DisplayPort, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/151075/monitor-philips-272b8qjeb

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151074/kamagra-gel

Switch Dahua PFL2106-4ET-96
Switch Dahua PFL2106-4ET-96, 4x 10/100 Base-T ports(PoE), 1x 10/100/1000 Base-T port, 1x 100/1000 Base-X port,
оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151073/switch-dahua-pfl2106-4et-96

Лято в подножието на връх Рожен!
Комплекс "Петлето" Ви предлага почивка в планината с
възможност за риболов, конна езда и всякакъв вид туризъм.
http://obiavidnes.com/obiava/151072/lyato-v-podnojieto-na-vryh-rojen

Switch Dahua PFS3005-5GT
Switch Dahua PFS3005-5GT, 5x 10/100/1000 Base-T ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151071/switch-dahua-pfs3005-5gt

Switch Dahua PFS3008-8ET-60
Switch Dahua PFS3008-8ET-60, 4x 10/100 ports(PoE), 4x 10/100 ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151070/switch-dahua-pfs3008-8et-60

черна мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят. www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/151069/cherna-mravka

Switch Dahua PFS3008-8GT
Switch Dahua PFS3008-8GT, 8x 10/100/1000 Base-T ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151068/switch-dahua-pfs3008-8gt

Switch Dahua PFS3010-8ET-96
Switch Dahua PFS3010-8ET-96, 8x 10/100 ports(PoE), 2x 10/100/1000 ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151067/switch-dahua-pfs3010-8et-96

Switch Dahua PFS3016-16GT
Switch Dahua PFS3016-16GT, 16x 10/100/1000 Base-T ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151066/switch-dahua-pfs3016-16gt

Switch Dahua PFS3024-24GT
Switch Dahua PFS3024-24GT, 24x 10/100/1000 Base-T ports, оптимизиран за системи за видеонаблюдение
http://obiavidnes.com/obiava/151065/switch-dahua-pfs3024-24gt

Купувам земеделска земя в следните области: Враца, Монтана,Плевен и Видин.
Дейвид ГРУП ЕООД -купува обработваеми земеделски земи в област Враца в
-община Борован, в селата – Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково
-община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран, Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче,
Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец
-община Криводол, в селата – Баурене, Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер,
Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево, Уровене, Фурен
-община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево
-община Оряхово, в
селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци
- община Враца, в селата – Баница, Бели Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене,
Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци,
Челопек, Чирен
-община Хайредин, в селата – Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор.
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/151064/kupuvam-zemedelska-zemya-v-slednite-oblasti-vraca-montanapleven-i-vidin

Sushi Striker: The Way Of Sushido
Sushi Striker: The Way Of Sushido, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/151063/sushi-striker-the-way-of-sushido

GJD D-TECT 50
GJD D-TECT 50, PIR детектор, Регулируем обхват, степен на защита IP55
http://obiavidnes.com/obiava/151062/gjd-d-tect-50

LED фенер GP Design Beam PR57
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LED фенер GP Design Beam PR57, 1 x CR18650 акум., 1000lm, 4 режима на светене
http://obiavidnes.com/obiava/151061/led-fener-gp-design-beam-pr57

LED фенер GP Design Beam PR52
LED фенер GP Design Beam PR52, 1 x CR18650 акум, 450lm, 4 режима на светене
http://obiavidnes.com/obiava/151060/led-fener-gp-design-beam-pr52

LED фенер GP Design Beam P15
LED фенер GP Design Beam P15, 1 x AA, 150 lm, IPX-4
http://obiavidnes.com/obiava/151059/led-fener-gp-design-beam-p15

GJD D-TECT 1
GJD D-TECT 1, PIR детектор, ъгъл на детекция от 10
http://obiavidnes.com/obiava/151058/gjd-d-tect-1

Предложение кредита денег между частными лицами
Предложение кредита денег между частными лицами
Я поворачиваюсь к любым частным лицам в потребность для финансирования
их сделано-то, что я предоставляет займы денег доверия от 1000 до
3.500.000 до всех лиц, способных погасить его с курса
интерес 3% в год и задержки в диапазоне от 1 до 35 лет, в зависимости от суммы
спросил. Я делаю это в следующих областях :
- Финансовый Кредит
- Кредит на покупку недвижимости
- Инвестиционный кредит
- Авто кредит
- Задолженность консолидация
- Погашение кредита
- Персональный кредит
- Вы fich
http://obiavidnes.com/obiava/151057/predlojenie-kredita-deneg-mejdu-chastnmi-licami

Предложение кредита для людей в финансовые трудности.
Предложение кредита для людей в финансовые трудности.
Дорогие Мистер и Миссис готовы сделать кредита,
Я поворачиваюсь к любым частным лицам в потребность для финансирования
их сделано-то, что я предоставляет займы денег достоверный 1000 €
3.500.000 € до все лица в состоянии погасить его с курса
интерес 3% в год и задержки в диапазоне от 1 до 35 лет, в зависимости от суммы
спросил. Если вы действительно находитесь в необходимости этого кредита деньги
в хорошем состоянии пожалуйста, свяжитесь со мной в кости сегодня
получение кредита.
PS / Но человек не серьезно воздержаться.
Я жду так с нетерпением ваших запросов.
http://obiavidnes.com/obiava/151056/predlojenie-kredita-dlya-lyudey-v-finansove-trudnosti

Предложение кредита между частности серьезно в 72 часа.
Предложение кредита между частности серьезно в 72 часа.
В этот новый год 2018, я хотел бы дать стрелять для
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человек в беде и принес радость в их сердца. Вы, которые имеете
финансовые проблемы, вы, которые находитесь, отклоненных учреждений
финансовые, касающиеся кредита. В целях повышения вашей
оборот и оживить вас в ваших проектах финансового я
Человек, сертифицирована и узаконили, который предоставляет кредиты в виде денег
любое лицо, хороший характер и скорее всего, возместить мне хорошо
дата. Для этого я предоставление мои кредиты, начиная от 5000 € до 500.000€ до
процент 3% в следующих областях :
- Покупки недвижимости
- Покупка автомобиля, мотоцикла
- Большие проекты, которые принесут пользу
- Свадьба
- Долг (и т. д...)
Чтобы иметь больше, например, связаться со мной непосредственно
P. S: Я не готова, что для людей successibles возместить мне.
С уважением.
http://obiavidnes.com/obiava/151055/predlojenie-kredita-mejdu-chastnosti-seryezno-v-72-chasa

Предложение личного кредита и надежно
Предложение личного кредита и надежно
Предложение личный кредит от 5.000 до 500.000 €
Мы предлагаем кредиты для частных лиц состоятельных и надежных далее
строгое соблюдение правил в области износа.
- Финансовый Кредит
- Кредит на покупку недвижимости
- Инвестиционный кредит
- Авто кредит
- Задолженность консолидация
- Погашение кредита
- Персональный кредит
Процентная ставка скидки: 3%, поэтому, если вы находитесь в необходимости кредита
пожалуйста, свяжитесь со мной.
Спасибо
http://obiavidnes.com/obiava/151054/predlojenie-lichnogo-kredita-i-nadejno

Готов серьезно и честно надежной в течение 24 часов.
Готов серьезно и честно надежной в течение 24 часов.
Дорогие Господин и Мадам, я вам предложение кредита от 1000€ до 2000000€ до
любой человек в состоянии погасить с интерес имеет низкий уровень
3%.Мы-частные лица, который предлагает
кредита между частными серьезное, которые нуждаются для малых предприятий,
личные инвестиции для только 3% годовых в зависимости от суммы
просит дать rate. Мы делаем кредиты местных и кредиты
международных людей во всем мире. Наша организация
не банк и нам не нужно много документов. Кредит
справедливым и честным и надежным. Свяжитесь со мной сегодня и дайте мне
знать сумма денег, которую вы хотите одолжить. я готов в
удовлетворения.
Пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: antonovitchanne42@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151053/gotov-seryezno-i-chestno-nadejnoy-v-techenie-24-chasov

Предложение кредита между частности, в пределах 72 ЧАСОВ
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Я имеет капитал значительного экономического, то вы! лица, которые
пройдите через некоторое время финансируется трудно, с ваш скудный зарплаты смиг
не удается сводить концы с концами, так что Директор, учителя
,огородников,директор компании, и писцы , торговцы, частные лица
из всех секторов бизнеса, мне выгодно для вас сделать готов
денег, начиная от 1000€ до 50.000.000 € на 12 месяцев до 20 лет со ставкой
3% годовых. Я работаю в сотрудничестве с мой помощник
chargeras правильно проводить сделки. Не стесняйтесь, только один момент меня
связаться для получения дополнительной информации.
http://obiavidnes.com/obiava/151052/predlojenie-kredita-mejdu-chastnosti-v-predelah-72-chasov

Касета за Canon LBP214dw; MF426dw; MF424dw - Black - CRG 52 - Заб.: 3 100k
Касета за Canon LBP214dw; MF426dw; MF424dw - Black - CRG 52 - Заб.: 3 100k
http://obiavidnes.com/obiava/151051/kaseta-za-canon-lbp214dw-mf426dw-mf424dw---black---crg-52---zab-3-100k

Касета за Canon LBP214dw; MF426dw; MF424dw - Black - CRG 52H - Заб.: 9 200k
Касета за Canon LBP214dw; MF426dw; MF424dw - Black - CRG 52H - Заб.: 9 200k
http://obiavidnes.com/obiava/151050/kaseta-za-canon-lbp214dw-mf426dw-mf424dw---black---crg-52h---zab-9-200k

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151049/ginseng-max

LED фенер GP Design Beam PP16
LED фенер GP Design Beam PP16, 2 x AAA, 140 lm, IPX-4
http://obiavidnes.com/obiava/151048/led-fener-gp-design-beam-pp16

Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Black - WF-C5x90 - заб: 10 000к - 136.7ml
Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Black - WF-C5x90 - заб: 10 000к - 136.7ml
http://obiavidnes.com/obiava/151047/mastilo-za-epson-workforce-pro-wf-c5xxx---black---wf-c5x90---zab-10-000k---136

Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Yellow - заб: 3 000к - 19.9ml
Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Yellow - заб: 3 000к - 19.9ml
http://obiavidnes.com/obiava/151046/mastilo-za-epson-workforce-pro-wf-c5xxx---yellow---zab-3-000k---199ml

cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/151045/cours-de-bulgare-pour-trangers

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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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/151044/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151043/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция
http://obiavidnes.com/obiava/151042/kamagra-dyvchashta

LED фенер GP Design Beam P55
LED фенер GP Design Beam P55, 4 x AAA, 400 lm, 4 режима на светене
http://obiavidnes.com/obiava/151041/led-fener-gp-design-beam-p55

Билкови тинктури - Tinkturi.eu
Онлайн магазин Tinkturi.eu предлага богато разнообразие от билкови тинктури произведени от селектирани български
билки. Билковите тинктури произведени от “Български Био Продукт “ ЕООД са със специално подбрана комбинация от
билки с изцяло натурален състав - не съдържат химични добавки като стабилизатори, ароматизатори и оцветители https://tinkturi.eu
http://obiavidnes.com/obiava/151040/bilkovi-tinkturi---tinkturieu

Гранд Оптикс - центриране на стъкла с i.Terminal2
Центрирането на лещите е един от най-важните процеси при поръчката и изработката на нови очила. Качеството на
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центриране определя качеството на зрение. Идеално зрение може да имате само когато лещите са съобразени с
формата на лицето, позицията на очите, наклона на главата и много други индивидуални параметри. Системата
i.Terminal ® от ZEISS позволява бързо, лесно и прецизно центриране на лещите при изработка на очилата.
http://obiavidnes.com/obiava/151039/grand-optiks---centrirane-na-stykla-s-iterminal2

Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Magenta - заб: 3 000к - 19.9ml
Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Magenta - заб: 3 000к - 19.9ml
http://obiavidnes.com/obiava/151038/mastilo-za-epson-workforce-pro-wf-c5xxx---magenta---zab-3-000k---199ml

LED фенер GP Design Beam P36
LED фенер GP Design Beam P36, 3 x AAA, 300 lm, IPX-4
http://obiavidnes.com/obiava/151037/led-fener-gp-design-beam-p36

HDCVI камера Dahua HAC-EB2401
HDCVI камера Dahua HAC-EB2401, куполна, 4.1 Mpix(2688x1520@25fps), 1.18mm обектив, вътрешна, вандалоустойчива
IK10
http://obiavidnes.com/obiava/151036/hdcvi-kamera-dahua-hac-eb2401

Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Cyan - заб: 3 000к - 19.9ml
Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Cyan - заб: 3 000к - 19.9ml
http://obiavidnes.com/obiava/151035/mastilo-za-epson-workforce-pro-wf-c5xxx---cyan---zab-3-000k---199ml

Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Black - заб: 3 000к - 35.7ml
Мастило за Epson WorkForce Pro WF-C5xxx - Black - заб: 3 000к - 35.7ml
http://obiavidnes.com/obiava/151034/mastilo-za-epson-workforce-pro-wf-c5xxx---black---zab-3-000k---357ml

Касета за Xerox Phaser 7100 - Cyan - Заб.: 4 500k
Касета за Xerox Phaser 7100 - Cyan - Заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/151033/kaseta-za-xerox-phaser-7100---cyan---zab-4-500k

Касета за Xerox Phaser 7300 - Cyan - Заб.: 30 000k
Касета за Xerox Phaser 7300 - Cyan - Заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151032/kaseta-za-xerox-phaser-7300---cyan---zab-30-000k

Барабан за Xerox Phaser 1235 - Yellow - Заб.: 22 000k
Барабан за Xerox Phaser 1235 - Yellow - Заб.: 22 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151031/baraban-za-xerox-phaser-1235---yellow---zab-22-000k

Стойка за камера TS-602
Стойка за камера TS-602, 170мм, пластмаса, 5 кг. товар
http://obiavidnes.com/obiava/151030/stoyka-za-kamera-ts-602

Прахосмукачка PHILIPS FC6171/01
Прахосмукачка PHILIPS FC6171/01, без торба, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151029/prahosmukachka-philips-fc617101
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Настолен вентилатор Rohnson R 852
Настолен вентилатор Rohnson R 852, 3 скорости, 40 см. диаметър, 55W
http://obiavidnes.com/obiava/151028/nastolen-ventilator-rohnson-r-852

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/151027/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Настолен вентилатор Rohnson R 851
Настолен вентилатор Rohnson R 851, 3 скорости, 30 см. диаметър, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/151026/nastolen-ventilator-rohnson-r-851

lida шише
Лида шише / Lida Slim най силана версия:С lida ще отслабнете гарантирано от 7 до 15 килограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151025/lida-shishe

Телевизор Philips 55PUS7303/12
Телевизор Philips 55PUS7303/12, 55" (139.7 cm) 4K Ultra HD LED SMART TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, 4x HDMI, 2x USB,
Ambilight, LAN, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/151024/televizor-philips-55pus730312

Телевизор Sony KD-43XF7596 43"(109.22 cm)
Телевизор Sony KD-43XF7596 43"(109.22 cm), 4K Edge LED Smart TV BRAVIA, Android TV 7.0, DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2,
USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151023/televizor-sony-kd-43xf7596-4310922-cm

Телевизор Philips 55PUS7503/12
Телевизор Philips 55PUS7503/12, 55" (139.7 cm) 4K Ultra HD LED SMART TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, 4x HDMI, 2x USB,
LAN, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/151022/televizor-philips-55pus750312

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/151021/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
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биология.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/151020/intenzivni-kursove-po-biologiya

Проектор Optoma EH470
Проектор Optoma EH470, 3D, DLP, Full HD(1920x1080), 20,000:1, 5000lm, 2x HDMI, DVI, VGA, USB, RJ-45, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/151019/proektor-optoma-eh470

IP видеорекордер Dahua NVR5864-4KS2
IP видеорекордер Dahua NVR5864-4KS2, 64 канала, H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, 8x SATA, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x RJ-45,
2x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/151018/ip-videorekorder-dahua-nvr5864-4ks2

Телевизор Sony KD-55XF8577 55" (139.7 cm) 4K Edge LED Smart TV BRAVIA Triluminos
Телевизор Sony KD-55XF8577 55" (139.7 cm) 4K Edge LED Smart TV BRAVIA Triluminos, Android TV 7.0, DVB-C / DVB-T/T2 /
DVB-S/S2, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151017/televizor-sony-kd-55xf8577-55-1397-cm-4k-edge-led-smart-tv-bravia-triluminos

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/151016/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/151015/razgovoren-angliyski

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
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http://obiavidnes.com/obiava/151014/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Купува земеделска земя в Северозападна България
Купува обработваема земеделска земя /идеални части/ в области:Видин Монтана и Враца.Съдействие за изготвяне на
документи.0894510605
http://obiavidnes.com/obiava/151013/kupuva-zemedelska-zemya-v-severozapadna-bylgariya

Dahua HAP300 високо чувствителен DSP електретен кондензаторен микрофон
Dahua HAP300 високо чувствителен DSP електретен кондензаторен микрофон, честотен х-ка 20Hz~20kHZ,
чуствителност 40dB
http://obiavidnes.com/obiava/151012/dahua-hap300-visoko-chuvstvitelen-dsp-elektreten-kondenzatoren-mikrofon

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151011/kamagra-gel

Dahua HAP200 високо чувствителен електретен кондензаторен микрофон
Dahua HAP200 високо чувствителен електретен кондензаторен микрофон, честотен х-ка 20Hz~20kHZ, чуствителност
40dB
http://obiavidnes.com/obiava/151010/dahua-hap200-visoko-chuvstvitelen-elektreten-kondenzatoren-mikrofon

Dahua PFM140 Pin-hole кондензаторен микрофон
Dahua PFM140 Pin-hole кондензаторен микрофон, честотен х-ка 20Hz~20kHZ, чуствителност 40dB, за помещения с площ
5-40m
http://obiavidnes.com/obiava/151009/dahua-pfm140-pin-hole-kondenzatoren-mikrofon

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
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подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151008/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

sexstimulanti жен шен макс
Gin Seng Max не само е най-търсения секс стимулант, но е направен напълно натурално от билкови екстракти.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151007/sexstimulanti-jen-shen-maks

Кабел Roline 11.02.8763
Кабел Roline 11.02.8763, от USB А (м) към Micro USB B (м), 1.0 м, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151006/kabel-roline-11028763

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво В1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език ниво В1.1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка събота, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 2.06.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151005/kurs-po-finski-ezik--nivo-v11

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 20.05.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151004/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 21.05.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151003/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 22.05.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151002/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 18.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151001/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
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до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.05.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151000/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 30.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150999/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 31.05.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150998/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 19.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/150997/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 03.06.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150996/brazilski-portugalski----a2

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 21.05.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150995/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 29.05.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150994/kurs-po-frenski-ezik----vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 20.05.2018
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150993/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 12.05.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150992/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – ниво В1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 2.06.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150991/kurs-po-italianski-ezik--nivo-v11

Болница Вита открива Отделение по пластична, реконструктивна и естетична хирургия
Първата частна болница в София – МБАЛ Вита разраства дейността си и официално ще открие Отделение по
пластична, реконструктивна и естетична хирургия. Отделението се намира на най-високия етаж в луксозния нов дом на
болницата на ул. Филип Кутев №10.
http://obiavidnes.com/obiava/150990/bolnica-vita-otkriva-otdelenie-po-plastichna-rekonstruktivna-i-estetichna-hirurgi

Аудио система Sony MHC-V71D
Аудио система Sony MHC-V71D, HDMI, USB, Bluetooth, NFC, CD, DVD, парти светлини, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150989/audio-sistema-sony-mhc-v71d
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kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/150988/kamagra-gel

Аудио система Sony MHC-V41D
Аудио система Sony MHC-V41D, HDMI, USB, Bluetooth, NFC, CD, DVD, парти светлини, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150987/audio-sistema-sony-mhc-v41d

Преходник Roline S3205-10
Преходник Roline S3205-10, от Mini DisplayPort (м) - VGA (Ж) , 0,15м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150986/prehodnik-roline-s3205-10

Dahua PFM140 микрофон
Dahua PFM140 микрофон, RCA изход, 30mA
http://obiavidnes.com/obiava/150985/dahua-pfm140-mikrofon

PFM140 микрофон
PFM140 микрофон, 6-12VDC/12mA, размери Ф = 69mm, височина - 39mm
http://obiavidnes.com/obiava/150984/pfm140-mikrofon

Philips StyleCare Multi-Styler BHH822/00
Philips StyleCare Multi-Styler BHH822/00, 15+ стила в една кутия, 15 приставки и аксесоари, 1.8m кабел, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150983/philips-stylecare-multi-styler-bhh82200

8GB DDR4 2933MHz
8GB DDR4 2933MHz, HyperX Predator RGB HX429C15PB3A/8, 1.35V, RGB програмируема подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150982/8gb-ddr4-2933mhz

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8151
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8151, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
33 стр/мин, USB, SD слот за карта, Wi-Fi, Bluetooth, двустранен печат, A4
http://obiavidnes.com/obiava/150981/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts8151

16GB (2x 8GB) DDR4 2933MHz
16GB (2x 8GB) DDR4 2933MHz, HyperX Predator RGB HX429C15PB3AK2/16, 1.2V, RGB програмируема подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/150980/16gb-2x-8gb-ddr4-2933mhz

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/150979/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Soundbar Sony HT-XF9000
Soundbar Sony HT-XF9000, 2.1, безжична, Bluetooth, Dolby Atmos / DTS:X, RMS(2x 38W + 20W), черна
http://obiavidnes.com/obiava/150978/soundbar-sony-ht-xf9000
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8GB DDR4 2933MHz
8GB DDR4 2933MHz, HyperX Fury HX429C17FB2/8, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/150977/8gb-ddr4-2933mhz

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/150976/kamagra-gold

Рутер MikroTik RB450G
Рутер MikroTik RB450G, 5x 10/100/1000 Ethernet ports(1x PoE), microSD слот, RS232, 256MB RAM, 512MB NAND storage
http://obiavidnes.com/obiava/150975/ruter-mikrotik-rb450g

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/150974/kamagra-raztvorimi

32GB microSDHC с адаптер и четец
32GB microSDHC с адаптер и четец, Goodram M1A4-0320R11, Class 10 UHS-I, скорост на четене 60 MB/Sec, скорост на
запис 10 MB/Sec
http://obiavidnes.com/obiava/150973/32gb-microsdhc-s-adapter-i-chetec

16GB microSDHC с адаптер и четец
16GB microSDHC с адаптер и четец, Goodram M1A4-0160R11, Class 10 UHS-I, скорост на четене 60 MB/Sec, скорост на
запис 10 MB/Sec
http://obiavidnes.com/obiava/150972/16gb-microsdhc-s-adapter-i-chetec

16GB microSDHC с адаптер
16GB microSDHC с адаптер, Goodram M1AA-0640R11, Class 10 UHS-I, скорост на четене 60 MB/Sec, скорост на запис 10
MB/Sec
http://obiavidnes.com/obiava/150971/16gb-microsdhc-s-adapter

128GB microSDHC с адаптер
128GB microSDHC с адаптер, Goodram M1AA-1280R11, Class 10 UHS-I, скорост на четене 60 MB/Sec, скорост на запис 10
MB/Sec
http://obiavidnes.com/obiava/150970/128gb-microsdhc-s-adapter

черна американска мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/150969/cherna-amerikanska-mravka

Електроимпулсна масажираща система с 4 електрода
Електроимпулсна масажираща система с 4 електрода – домашен терапевтичен уред с 8 функционални програми:
а.Акупунктура, б.Почукване, в.Масаж, г.Засмукване (вендузен ефект), д.Мачкане,е.Стъргане, ж.Редуциране на теглото,
з.Имуностимулираща терапия. Особено подходящ за антицелулитен масаж, разграждане на подкожната мазнина и
възстановяване на еластичността на тъканите. Спомага за идеално оформяне на различните мускулни групи на тялото корем, гръб, седалищни части, ръце, крака, както и оформяне на фигурата като цяло. Въздейства върху акупунктурните
точки за премахване на болки и заболявания. Опция: електроимпулсни масажни чехли. Вижте подробности в „ТехноМаг”
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или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150968/elektroimpulsna-masajirashta-sistema-s-4-elektroda

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150967/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в
http://obiavidnes.com/obiava/150966/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150965/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150964/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома.
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят

Страница 20/40

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.05.2018

броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150963/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt--spa-terapi

Нагревки с инфрачервена лампа при синузит
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150962/nagrevki-s-infrachervena-lampa-pri-sinuzit

Алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/150961/alkoholen-tester-dreger-alcosafe-s4

128GB USB Flash Drive Goodram UCL3-1280K0R11
128GB USB Flash Drive Goodram UCL3-1280K0R11, USB3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150960/128gb-usb-flash-drive-goodram-ucl3-1280k0r11

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150959/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Дестилатор за вода – 2 години гаранция - Безплатна доставка
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
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предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/150958/destilator-za-voda--2-godini-garanciya---bezplatna-dostavka

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил
Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен "
планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе
предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в големите градове, както и вредните газове, които
попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става задължителен за запазване на добро здраве.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150957/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150956/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
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Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150955/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150954/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

64GB USB Flash Drive Goodram UCL3-0640K0R11
64GB USB Flash Drive Goodram UCL3-0640K0R11, USB3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150953/64gb-usb-flash-drive-goodram-ucl3-0640k0r11

32GB USB Flash Drive Goodram UCL3-0320K0R11
32GB USB Flash Drive Goodram UCL3-0320K0R11, USB3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150952/32gb-usb-flash-drive-goodram-ucl3-0320k0r11

Eviza.bg - качествени модели за жени, мъже и деца
Е-магазин Евиза предлага качествена българска мода. При нас ще откриете многообразие от модерни дрехи за всеки.
Всички са налични в широка гама от размери и са адекватни за различно време и място. Всички наши модели са родно
производство.
http://obiavidnes.com/obiava/150951/evizabg---kachestveni-modeli-za-jeni-myje-i-deca

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/150950/predno-styklo-ot-avtostykla-pilkingtyn---sofiya
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150949/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
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http://obiavidnes.com/obiava/150948/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
http://obiavidnes.com/obiava/150947/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
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http://obiavidnes.com/obiava/150946/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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150945/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
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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 – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150944/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150943/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
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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/150942/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
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/150941/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.
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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/150940/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/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150939/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
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http://obiavidnes.com/obiava/150938/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Борба с депресията и паник атаките. Твоят онлайн психотерапевт
Менталико е единствената по рода си платформа за подобряване на психичното
здраве и всички аспекти от живота на човек. Стани по-силна и стабилна личност
с изграждане на нови навици
http://obiavidnes.com/obiava/150937/borba-s-depresiyata-i-panik-atakite-tvoyat-onlayn-psihoterapevt

Автосервизи - Bri4ka.bg - сайт за авто обяви, коли, джипове, камиони, дилъри на коли.
Автосервизи - Bri4ka.bg - Безплатна регистрация на Автосервизи за коли,
джипове, камиони, мотори, оторизирани сервизи Audi, оторизирани сервизи
BMW, оторизирани сервизи Mercedes
http://obiavidnes.com/obiava/150929/avtoservizi---bri4kabg---sayt-za-avto-obyavi-koli-djipove--kamioni-dilyri-na

Автокъщи и Дилъри - Bri4ka.bg - сайт за авто обяви, коли, джипове, камиони, дилъри на коли.
Автокъщи и Дилъри - Bri4ka.bg - сайт за авто обяви, коли, джипове,
камиони, мотори, лодки и яхти, каравани и кемпери, гуми и джанти,
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/150936/avtokyshti-i-dilyri---bri4kabg---sayt-za-avto-obyavi-koli-djipove-kamioni-dily

Bri4ka.bg - сайт за обяви за гуми и джанти за коли, автомобили, бусове, камиони, нови и втора
употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за гуми и джанти за автомобили,
камиони, селскостопанска техника, мотори, кемпери и каравани,
бусове, строителна техника, яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/150935/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-gumi-i-djanti-za-koli-avtomobili--busove-kamioni

Асфалтиране без посредник
Професионално асфалтиране на малки и големи площи
http://obiavidnes.com/obiava/150926/asfaltirane-bez-posrednik

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150934/postavyane-na-abokat

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
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Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150933/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150932/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на медицински услуги: сваляне на конци след оперативна намеса, поставяне
на мускулна инжекция, поставяне на подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане
на инфузионна система, превръзка на рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър,
извършване на клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/150931/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Борба с депресията и паник атаките. Твоят онлайн психотерапевт
Менталико е единствената по рода си платформа за подобряване на психичното
здраве и всички аспекти от живота на човек. Стани по-силна и стабилна личност
с изграждане на нови навици,
http://obiavidnes.com/obiava/150930/borba-s-depresiyata-i-panik-atakite-tvoyat-onlayn-psihoterapevt

Автокъщи и Дилъри - Bri4ka.bg - сайт за авто обяви, коли, джипове, камиони, дилъри на коли.
Автокъщи и Дилъри - Bri4ka.bg - сайт за авто обяви, коли, джипове,
камиони, мотори, лодки и яхти, каравани и кемпери, гуми и джанти,
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/150928/avtokyshti-i-dilyri---bri4kabg---sayt-za-avto-obyavi-koli-djipove-kamioni-dily
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Bri4ka.bg - сайт за обяви за гуми и джанти за коли, автомобили, бусове, камиони, нови и втора
употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за гуми и джанти за автомобили,
камиони, селскостопанска техника, мотори, кемпери и каравани,
бусове, строителна техника, яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/150927/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-gumi-i-djanti-za-koli-avtomobili--busove-kamioni

Оригинален Липовон
Поръчайте Липовон с гарантирано качество който наистина действа от официалния вносител за България и забравете
за ментетата предлагани от различните уеб сайтове.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/150925/originalen-lipovon

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/150924/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/150918/kamagra-gel

Работа в Австрия предлага
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/150917/rabota-v-avstriya-predlaga

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/150916/ginseng-max

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец май от цената на Автошкола Фактор за 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ!
Цената от 499 лв. е с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ - най-ниската цена в гр. София!
Записвания за следващия курс от 14.05. 2018 г.
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ще започнат от - 02.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/150915/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/150914/zaemi-do-7000-lv

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/150913/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/150912/intenzivni-kursove-po-biologiya

Хранителни добавки на ниски цени
Фитнес и Добавки е електронен магазин за фитнес добавки и спортни хранителни добавки за активно занимаващите се
със спорт – фитнес, бодибилдинг, бягане, плуване, футбол, баскетбол, волейбол и други. Ние предлагаме само качествени
продукти от утвърдени световни марки. Нашите цени са по-ниски, защото доставяме продуктите без посредници.
Извършваме доставка на поръчките, направени в магазина, в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/150911/hranitelni-dobavki-na-niski-ceni

Английски език - корпоративно обучение
Английски език - корпоративно обучение

Езикова школа Абилити организира
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чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150910/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150909/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150908/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
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in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150907/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150906/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150905/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150904/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150903/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150902/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150901/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150900/turski--ezik--individualno-obuchenie

Страница 37/40

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.05.2018

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150899/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150898/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150897/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150896/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
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езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150895/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150894/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150893/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150892/individualno-obuchenie

Душ кабина серия GEO 6 от Смарткеър
Душ кабина квадрат с плъзгащи врати, закалени стъкла с дебелина 6 мм и прозрачни стъкла. Цвят на профила и
дръжките-сребърен блясък Тази душ кабина се предлага и в размер 90х90 см - продуктов код- GKDK90222003. Душ
кабината може да се комбинира с поддушево корито
http://obiavidnes.com/obiava/150891/dush-kabina-seriya-geo-6-ot-smartkeyr
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М-461-ARO-техническа документация
продавам на ДИСК ръководство за поддържане и експлоатация високопроходим автомобил М-461 производство МСЗ
МУСЦЕЛ-РУМЪНИЯ-160 броя страници-език БЪЛГАРСКИ-доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/150890/m-461-aro-tehnicheska-dokumentaciya

Работа от дома по интернет
http://axmoney.bid/6085616414589/ искате ли да спечелите лесни пари по интернет само като пишете 4 цифрени кодове
от всеки код печелите 10 щатски цента от вас зависи колко време ще отделите за това може да спечелите 100 или 200
долара на ден за повече информация влезте и се регистрирайте В линка по доло ако не можете да влезете копирйате и го
поставете във вашия браузар след регистрация можете веднага да започнете работа всичко е безплатно успех
http://axmoney.bid/6085616414589/
http://obiavidnes.com/obiava/150889/rabota-ot-doma-po-internet

Стъклени протектори (закалено стъкло) и универсални (течни/нано) протектори за смартфони и
таблети
Висококачествени протектори за смартфони и таблети от закалено стъкло (tempered glass) за iPhone, iPad, Samsung,
HTC, LG, ASUS Zenfone, Sony Xperia, Motorola, Microsoft Lumia, Google, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Meizu, OnePlus, BlackBerry,
Alcatel, ZTE, OPPO и други.
Универсален течен протектор за телефон и таблет (нано технология) против драскотини.
Безплатна доставка за поръчки над 30лв, бързо обслужване и право на връщане до 14 дни.
Поръчайте на сайта ни https://screenprotectors.store или ни звъннете.
http://obiavidnes.com/obiava/150888/stykleni-protektori-zakaleno-styklo-i-universalni-techninano-protektori-za-s

бърз кредит на разположение
Интересувате ли се от заем? дългосрочен или краткосрочен план, и сте лишени от банков заем? Имате ли нужда от
личен заем? Бизнес кредит? необезпечен заем? бърз и лесен кредит? или всяка друга форма на заем, от която се
нуждаете. Вашият заем ще бъде одобрен между 48 и 72 часа. Свържете се с мен чрез моя имейл адрес:
theoandrewfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150887/byrz-kredit-na-razpolojenie

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/150886/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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