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Салон за красота Pretty Lab. Фотоепилация, мезотерапия и подмладяване.
E-light епилация, фотоподмладяване, термажен и RF лифтинг, кавитация и други иновативни козметични процедури за
да бъдат Вашите лице и тяло винаги прекрасни!
http://obiavidnes.com/obiava/155467/salon-za-krasota-pretty-lab-fotoepilaciya-mezoterapiya-i-podmladyavane

Автоматичен печат Trodat 4918 син
Автоматичен печат Trodat 4918 син, 75/15 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155460/avtomatichen-pechat-trodat-4918-sin

Автоматичен печат Trodat 4916 син
Автоматичен печат Trodat 4916 син, 69/9 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155454/avtomatichen-pechat-trodat-4916-sin

Лазерен принтер Lexmark MS821dn
Лазерен принтер Lexmark MS821dn, монохромен, 1200 x 1200 dpi, 52 стр/мин, LAN1000, USB, двустранен печат, A4, 2.4"
(6.096 cm) цветен дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/155453/lazeren-printer-lexmark-ms821dn

Смарт гривна Mi Band 3
Смарт гривна Mi Band 3, 0.78"(1.98cm) OLED 128х80 дисплей, Bluetooth, 110mAh, 20g
http://obiavidnes.com/obiava/155452/smart-grivna-mi-band-3

Докинг станция Hama 7in1-USB-C
Докинг станция Hama 7in1-USB-C, USB 3.1 TypeC, HDMI, RJ-45, четец на карти(SD/microSD), 2x USB 3.1
http://obiavidnes.com/obiava/155451/doking-stanciya-hama-7in1-usb-c

Автоматичен печат Trodat 4915 черен
Автоматичен печат Trodat 4915 черен, 25/70 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155450/avtomatichen-pechat-trodat-4915-cheren

Топлоизолации, енергоспестяващи сгради, строителство в цялата страна.
Строителна фирма Термобаусистем АД извършва:
- Строителство до ключ по екологична и енергоспестяваща система с термоизолационни блокове за оставащ кофраж.
- Топлоизолация със скеле, автовишка или алпийски способ.
- Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци, тенекеджийство.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
>>Телефони : 0898 432 248 / 0876 728 599
>> Имейл : thermobausystem@gmail.com
>> Сайт : http://thermobausystem.com
http://obiavidnes.com/obiava/155449/toploizolacii-energospestyavashti-sgradi-stroitelstvo-v-cyalata-strana

Лазерен принтер Lexmark MS821n
Лазерен принтер Lexmark MS821n, монохромен, 1200 x 1200 dpi, 52 стр/мин, LAN1000, USB, A4, 2.4" (6.096 cm) цветен
дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/155448/lazeren-printer-lexmark-ms821n
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Автоматичен печат Trodat 4913 син
Автоматичен печат Trodat 4913 син, 22/58 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155447/avtomatichen-pechat-trodat-4913-sin

Автоматичен печат Trodat 4912 черен
Автоматичен печат Trodat 4912 черен, 18/47 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155446/avtomatichen-pechat-trodat-4912-cheren

Автоматичен печат Trodat 4912 син
Автоматичен печат Trodat 4912 син, 18/47 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155445/avtomatichen-pechat-trodat-4912-sin

Автоматичен печат Trodat 4911 черен
Автоматичен печат Trodat 4911 черен, 14/38 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155444/avtomatichen-pechat-trodat-4911-cheren

Автоматичен печат Trodat 4910 черен
Автоматичен печат Trodat 4910 черен, 9/26 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155443/avtomatichen-pechat-trodat-4910-cheren

Слушалка Plantronics Explorer 55
Слушалка Plantronics Explorer 55, Bluetooth, до 11 часа време за разговори, до 10м обхват, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155442/slushalka-plantronics-explorer-55

Автоматичен печат Trodat 4910 син
Автоматичен печат Trodat 4910 син, 9/26 mm, правоъгълен
http://obiavidnes.com/obiava/155441/avtomatichen-pechat-trodat-4910-sin

Дрон PARROT MINI DRONE JUMP RACE MX
Дрон PARROT MINI DRONE JUMP RACE MX, 50м обхват, камера VGA 15fps, до 20мин. издръжливост на батерията,
червен
http://obiavidnes.com/obiava/155440/dron-parrot-mini-drone-jump-race-mx

Смарт часовник Amazfit Stratos
Смарт часовник Amazfit Stratos, 1.34" дисплей, Bluetooth 4.0, GPS, 280mAh, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155439/smart-chasovnik-amazfit-stratos

Уеб камера Hama Speak2 139990
Уеб камера Hama Speak2 139990, микрофон, 0.3 MP, USB, щипка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155438/ueb-kamera-hama-speak2-139990

Микрофон Hama RMZ-14
Микрофон Hama RMZ-14, с насочване, 0.7м кабел, 3.5mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155437/mikrofon-hama-rmz-14
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Xioami Mi 8 (черен)
Xioami Mi 8 (черен), поддържа 2 sim карти, 6.21"(15.77cm), осемядрен Snapdragon 845 2.8GHz, 6GB RAM, 128GB Flash
памет, 2x 12MPix задни камери & 20MPix предна камера, Android 8.1, 3400mAh батерия, 175g
http://obiavidnes.com/obiava/155436/xioami-mi-8-cheren

Кутия Spire Supreme 1615
Кутия Spire Supreme 1615, ATX, 2x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/155435/kutiya-spire-supreme-1615

Сушилня за плодове и зеленчуци SAPIR SP 1451 A5
Сушилня за плодове и зеленчуци SAPIR SP 1451 A5, 250W, 35°C-70°C, 5 нива, подходяща за гъби, месо и билки, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/155434/sushilnya-za-plodove-i-zelenchuci-sapir-sp-1451-a5

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Xcover 4
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Xcover 4
http://obiavidnes.com/obiava/155433/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-xcover-4

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ универсален
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ универсален, 5.5"
http://obiavidnes.com/obiava/155432/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-universalen

Електрическа пила за пети SAPIR SP 1817 A
Електрическа пила за пети SAPIR SP 1817 A, 2 барабана и четка, 360°, вкл. батерии, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/155431/elektricheska-pila-za-peti-sapir-sp-1817-a

16GB DDR4
16GB DDR4, ECC-SO-DIMM, Transcend TS2GSH72V4B, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/155430/16gb-ddr4

DropPrize.com - №1 игра за печелене на награди чрез точки в България
Регистрирайте се, събирайте точки и печелете супер яки награди! Получавате гаранция, че ще си получите наградата, а
точките Ви няма да изчезнат, както става в много игри.
http://obiavidnes.com/obiava/155429/dropprizecom---1-igra-za-pechelene-na-nagradi-chrez-tochki-v-bylgariya

Фосфорни аксесоари за атрактивен и ефективен риболов
https://bazar.bg/obiava-11688811/super-tseni-na-fosforni-aksesoari-za-ribolov
Възползвайте се от специалните промоции на фосфорни аксесоари за риболов. Риболовът никога не е бил по-лесен и
ефективен! Увеличете удоволствието от него на максимум. Аксесоарите, измежду които може да избирате са
фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и фосфорни червеи.
фосфорни аксесоари, фосфор, фосфорни такъми, фосфорни, куки, такъми, стръв, риболов, рибарски, въдица, щука,
шаран,бяла риба, калмар, сепия, октопод,без стръв,хубав риболов,уникален, уникална, рибарите,полезна
информация,методи на риболов,съвети,новости,места за риболов
http://www.gadgetstore.ucoz.net
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/155428/fosforni-aksesoari-za-atraktiven-i-efektiven-ribolov
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Y5 (2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Y5 (2017)
http://obiavidnes.com/obiava/155427/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-y5-2017

Караоке тонколона Zephyr ZP 9999 B12
Караоке тонколона Zephyr ZP 9999 B12, 300W, 12 инча, Bluetooth, 2 микрофона, Безжична, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/155426/karaoke-tonkolona-zephyr-zp-9999-b12

SSD 512GB Transcend MTS 400S
SSD 512GB Transcend MTS 400S, SATA III 6 Gb/s, M.2 (2242), скорост на четене 500 MB/s, скорост на запис 450 MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/155425/ssd-512gb-transcend-mts-400s

Търси разкрепостени жени
Предлагам възнаграждение от моя страна Търси ме на фейсбука пиша се даниел пламенов жребеца
http://obiavidnes.com/obiava/155424/tyrsi-razkreposteni-jeni

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J3 (2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J3 (2017)
http://obiavidnes.com/obiava/155422/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-j3-2017

Фитнес гривна Smartband W8
Фитнес гривна Smartband W8, пулс, крачки, спортни активности, водоустойчива IP67, цветен екран, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155417/fitnes-grivna-smartband-w8

DATABASE ADMINISTRATOR
Ref. No.: BW-DBA/A
About us:
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client is:
A leading system integrator, specialised in designing, consulting and creating software applications. The company provides complex
services depends on client’s needs. Currently together we are looking to hire in Sofia:
DATABASE ADMINISTRATOR
Your main responsibilities on the role will be related to analyze, configure and maintain of databases. Designing and creating data
synchronization converters. Capacity planning, to ensure high levels of performance, availability, and security.
Main requirements:
- 3+ years of experience as a Database Administrator;
- Experience with SQL and XML;
- Experience with Java, Java Script;
- Proven experience with DB/2 and Informix;
- Very good command of English language - written and verbal.
As a plus will be considered:
- Good knowledge of IBM InfoSphere, IBM Data Studio
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- Experience with IBM WebSphere or equivalent servers;
In return you will get:
- Opportunity to work in a stable company with excellent reputation on the market;
- Competitive salary;
- Flexible working hours;
- Trainings and certifications paid by the company;
- Additional health insurance.
If you are interested in the position, do not hesitate to send your application in English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155416/database-administrator

JUNIOR C DEVELOPER
REf. No.: BW-JSD/MPG
About us:
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client is:
An international company which is developing software for oil drilling simulations. Our client works on very interesting projects
entirely with US-based customers.
Currently they are going to expand their Sofia based office and together we are looking for:
JUNIOR C DEVELOPER
Your responsibilities will be related to creating code for various aspects of the company products and improving the existing code
base.
Required Experience:
- 2 years of professional experience;
- Education in Informatics, Computer Science, Computer Systems & Technologies or other relevant IT specialty;
- Proven experience with ANSI C;
- Experience with OOP.
Advantages:
- Good understanding of Delphi;
- Experience with Java and/or C++;
- In-deep knowledge of applied mathematics/physics.
The company offers:
- Challenging projects;
- Opportunities for professional development and learning new things;
- Excellent opportunity to join a completely NEW team in Sofia, Bulgaria;
- Excellent working environment - positive, friendly and productive.
If you are interested in this offer, please, send your application in English.
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Confidentiality of all applications is assured. Only shortlisted candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155415/junior-c-developer

SENIOR LINUX EMBEDDED ENGINEER
Ref. No.: BW-SLEE/TLT
Who are we?
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with 17 years stable presence in the market. The company has established a
reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients and strive to
provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
Who is our client?
Our client is a well known and very successful manufacturer of a full range of intruder and fire alarm systems with 26+ years of
experience. The company has more than 130 employees and currently is expanding its team. Together we are seeking for:
SENIOR LINUX EMBEDDED ENGINEER
The Role:
There will be a brand new team only of embedded software developers, firmware/hardware engineers/designers and mobile
developers(iOS & Android). They all will be responsible for development from scratch of a brand new software solution for home
automation security. Don't miss the opportunity and join the team now!
The Requirements:
* Strong technical background as an embedded software developer;
* Strong skills in OOP with C++;
* Deep knowledge of networking;
* Experience with GIT or SVN;
* Knowledge of Linux Kernel;
* Experience with any scripting language, e.g. Python, Perl, Bash;
* Fluency in written and spoken English.
It will be even better if you are:
* Knowledgeable in network security protocols;
* Experienced in multi-thread programming;
* Familiar with Voice, VoIP.
The company will attract you immediately with:
* Brand new project which will start from scratch! No support of old stuff and code!
* Stable and non stressing work environment;
* Additional health insurance;
* Team building events and various training programs;
* Last but not least, attractive salary.
If you cover most of the requirements, lets talk and discuss this great career opportunity, but first, let us review your CV in English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155414/senior-linux-embedded-engineer

APPLICATION SUPPORT ADMINISTRATOR
Ref. No.: BS-ASA/H
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About us:
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client is...
A global technology company providing cloud-based business development solutions worldwide. Their mission is to support the
small and medium business through a set of tools for brand and marketing success! They are famous with their positive Canadian
management which is supportive and understands the employees' needs. Currently, together we are looking for an experienced
APPLICATION SUPPORT ADMINISTRATOR
On this role you will lead the application support in order to improve the 24/7 application performance and functionality.
Main requirements:
*At least 2 years of experience with Linux or Unix operating systems;
*Web Servers proficiency (pref. Apache or Nginx);
*Experience with Jenkins/Hudson;
*Excellent scripting skills (pref. Bash, Shell, Python etc.);
*Configuration management skills (Chef, Ansible, Puppet etc.);
*Excellent command of English language
Bonus points:
*Experience with Git VCS
*Understanding of the Agile environment principles
To attract you in its team, the company can offer:
*Excellent remuneration and social benefits package
*Opportunity to work on beneficial projects
*Parking spot two minutes away from the office
*Positive and productive work environment
If you want to take the challenge, don’t hesitate and apply immediately by sending us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155413/application-support-administrator

До 15% допълнителна отстъпка от Гранд Оптикс
Грабнете до 15% допълнителна отстъпка за всяка покупка на намалени слънчеви очила! 10% допълнителна отстъпка при
покупка на 1 бр. oчила. 15% допълнителна отстъпка при покупка на 2 или повече броя. Намалените ни слънчеви очила са
намалени. Възползвайте се сега! Отстъпката се начислява на касата, върху крайната сума за плащане.
http://obiavidnes.com/obiava/155412/do-15-dopylnitelna-otstypka-ot-grand-optiks

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy A8
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy A8
http://obiavidnes.com/obiava/155411/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-a8

Дънна платка ASRock B450M-HDV
Дънна платка ASRock B450M-HDV, B450, AM4, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 4x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2 Socket, 4x USB 3.1
(Gen1), Micro ATX
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http://obiavidnes.com/obiava/155410/dynna-platka-asrock-b450m-hdv

BUSINESS ANALYST
Ref. No.: BW-BAR
Who are we?
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
Our client:
One of our clients is a renowned international financial institution. It attracts and retains dynamic and talented people and offers
them opportunities for continuous professional growth and development in the organization. Due to the expansion of the team, our
client is ready to welcome its new member. It is looking for a highly responsible, ambitious and reliable:
BUSINESS ANALYST
Your responsibilities will be:
* Work with the end-users to identify, analyze, document and prioritize business requirements
* Advise business on options, impact and risks; recommend solutions including process improvements
* Validate business requirements with business and transform it in functional specifications
* Produce and maintain functional specifications
* Produce and maintain use case / process diagrams for any new or existing application systems
* Assist technical teams to define and build solutions
* Produce and maintain user documentation (when necessary).
Main requirements:
* 2+ years experience in Business analysis (requirement gathering, requirements validation, writing functional specification for
technical teams)
* Degree in Computer Science or Informatics
* Good understanding of different techniques and systems for business process specifications
* Excellent analytical and problem-solving skills. Excellent interpersonal skills
* Ability to work under pressure and meet deadlines
* Good written and spoken English.
Nice to have but it is not mandatory:
* Good understanding of OOP model and UML
* Familiar with BPMN
Our client can offer:
* Full-time and long term job opportunity
* Good salary and additional social benefits package
* Various opportunities for learning and further development of your personal and professional skills and competences
* Standard working hours.
If you consider yourself as the right candidate for this role, please send us your CV and we would love to tell you more about it.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155409/business-analyst

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo A536
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo A536
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http://obiavidnes.com/obiava/155408/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-lenovo-a536

Лаптоп Dell Vostro 7580 (N30XVN7580EMEA01_1901_UBU)(сребрист)
Лаптоп Dell Vostro 7580 (N30XVN7580EMEA01_1901_UBU)(сребрист), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8300H 2.3/4.0
GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD IPS Display & GF GTX 1050 4GB, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x Thunderbolt 3, Linux, 2.83
kg
http://obiavidnes.com/obiava/155407/laptop-dell-vostro-7580-n30xvn7580emea01_1901_ubusrebrist

Комплект клавиатура/мишка/слушалки/пад Genesis Cobalt 300 Gaming Combo 4 in 1
Комплект клавиатура/мишка/слушалки/пад Genesis Cobalt 300 Gaming Combo 4 in 1, LED подсветка, 3200 dpi, 40мм
говорители, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/155406/komplekt-klaviaturamishkaslushalkipad-genesis-cobalt-300-gaming-combo-4-in-1

Телевизор Sony KD-55AF8
Телевизор Sony KD-55AF8, 55" (139.7 cm) OLED, 4K Ultra HD, Smart TV, DVB-T/C/S/MPEG4, Wi-Fi, BlueTooth, 4x HDMI, 3x
USB, CI+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155405/televizor-sony-kd-55af8

Продавам грозде - винени сортове - Мускат отонел,Каберне совиньон,Памид,Ркацители
Продавам грозде - винени сортове - Мускат отонел,Каберне совиньон,Памид,Ркацители. Лозята са от старите
насаждения.Земеделски производител - село Лесичово,обл.Пазарджик - до магистрала Тракия - на 6 км.северно от
разклона за Велинград.
тел. 0898 86 81 08
http://obiavidnes.com/obiava/155404/prodavam-grozde---vineni-sortove---muskat-otonelkaberne-sovinyonpamidrkacitel

Пасатор Braun MQ785
Пасатор Braun MQ785, 750W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155403/pasator-braun-mq785

Абсорбатор за вграждане Teka TL 6310 E.359.IN
Абсорбатор за вграждане Teka TL 6310 E.359.IN, енергиен клас E, 2 степени на мощност, 175 W, въздухопоток 332m3/h,
инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155402/absorbator-za-vgrajdane-teka-tl-6310-e359in

Лаптоп Dell Latitude 7390 (N017L739013EMEA)
Лаптоп Dell Latitude 7390 (N017L739013EMEA), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8350U 1.7/3.6 GHz, 13.3" (33.78 cm)
Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB Type-C, Windows 10, 1.42 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155401/laptop-dell-latitude-7390-n017l739013emea

Абсорбатор Teka C 6420 E.398.WH
Абсорбатор Teka C 6420 E.398.WH, енергиен клас E, 2 мотора, 2 x 130 W, 3 степени на мощност, въздухопоток 375m3/h,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/155400/absorbator-teka-c-6420-e398wh

Епилатор BRAUN SE9-961V. 2 скорости
Епилатор BRAUN SE9-961V. 2 скорости, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155399/epilator-braun-se9-961v-2-skorosti
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камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155398/kamagra-gold

Монитор Eizo FlexScan EV2430-GY
Монитор Eizo FlexScan EV2430-GY, 24.1" (61.13cm) IPS панел, WUXGA, 14ms, 1000:1, 300 cd/m2, Display Port, DVI, VGA,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/155397/monitor-eizo-flexscan-ev2430-gy

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155396/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155395/cialis

Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_UBU)
Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_UBU), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8850H 2.6/4.3 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display & GF MX 130 2GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x Type-C, Linux, 1.93 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155394/laptop-dell-latitude-5591-n006l559115emea_ubu

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155393/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155392/cherna-mravka

Масажираща СПА слушалка с функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
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0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/155391/masajirashta-spa-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Масажираща СПА слушалка с функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/155390/masajirashta-spa-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Заеми до 7000 лв
Заеми до 7000 лв
http://obiavidnes.com/obiava/155389/zaemi-do-7000-lv

Монитор Eizo FlexScan EV2430-BK
Монитор Eizo FlexScan EV2430-BK, 24.1" (61.13cm) IPS панел, WUXGA, 14ms, 1000:1, 300 cd/m2, Display Port, DVI, VGA,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/155388/monitor-eizo-flexscan-ev2430-bk

Xiaomi Mi A2 (черен)
Xiaomi Mi A2 (черен), поддържа 2 sim карти, 5.99" (15.21 cm), осемядрен Snapdragon 660, 4GB RAM, 32GB Flash памет,
20MPix + 12MPix двойна задна камера & 20MPix предна камера, Android, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/155387/xiaomi-mi-a2-cheren

Абсорбатор Teka CNL 6415 E.389.IN
Абсорбатор Teka CNL 6415 E.389.IN, енергиен клас А, 110 W, 3 степени на мощност, въздухопоток 312m3/h, 1ь мотор,
инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155386/absorbator-teka-cnl-6415-e389in

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
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– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155385/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155384/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
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– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155383/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Xiaomi Mi A2 (златист)
Xiaomi Mi A2 (златист), поддържа 2 sim карти, 5.99" (15.21 cm), осемядрен Snapdragon 660, 4GB RAM, 32GB Flash памет,
20MPix + 12MPix двойна задна камера & 20MPix предна камера, Android, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/155382/xiaomi-mi-a2-zlatist

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155381/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

37Г ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ ДА Я НАПРАВИ ЖЕНА
ИМАМ ТЕРЕН МОГА И ДА СИ ПЛАТЯ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ СМС С ТЕКС ПЕПА НА
НОМЕР 191910 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН ПОМОЩ
37Г ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ ДА Я НАПРАВИ ЖЕНА ИМАМ ТЕРЕН МОГА И ДА СИ
ПЛАТЯ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ СМС С ТЕКС ПЕПА-188 НА НОМЕР 191910 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН ПОМОЩ
http://obiavidnes.com/obiava/155380/37g-devstvena-stara-moma-tyrsi-mnogo-speshno-myj-da-ya-napravi-jena-imam-teren-mog

Xiaomi Mi A2 (син)
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Xiaomi Mi A2 (син), поддържа 2 sim карти, 5.99" (15.21 cm), осемядрен Snapdragon 660, 4GB RAM, 32GB Flash памет,
20MPix + 12MPix двойна задна камера & 20MPix предна камера, Android, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/155379/xiaomi-mi-a2-sin

Лаптоп Dell Latitude 5591 (N002L559115EMEA_UBU)
Лаптоп Dell Latitude 5591 (N002L559115EMEA_UBU), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8400H 2.5/4.2 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, Thunderbolt 3, Linux, 1.93 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155378/laptop-dell-latitude-5591-n002l559115emea_ubu

Монитор Eizo ColorEdge CG319X
Монитор Eizo ColorEdge CG319X, 31.1" (78.99 cm) IPS панел, 4K UHD, 9ms, 1500:1, 350 cd/m2, 2x Display Port, 2x HDMI,
USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/155377/monitor-eizo-coloredge-cg319x

Настолен компютър PC "Red Dragon" с подарък геймпад Microsoft Xbox One. осемядрен AMD
Ryzen 7 1800X 3.6/4.0GHz
Настолен компютър PC "Red Dragon" с подарък геймпад Microsoft Xbox One. осемядрен AMD Ryzen 7 1800X 3.6/4.0GHz,
AMD Radeon RX 580 8GB (DP), 16GB DDR4, 120GB SSD & 1TB HDD, USB 3.1 (Gen1, Type-A), Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/155376/nastolen-kompyutyr-pc-red-dragon-s-podaryk-geympad-microsoft-xbox-one-osemyadre

Xiaomi Mi A2 (златист)
Xiaomi Mi A2 (златист), поддържа 2 sim карти, 5.99" (15.21 cm), осемядрен Snapdragon 660, 4GB RAM, 64GB Flash памет,
20MPix + 12MPix двойна задна камера & 20MPix предна камера, Android, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/155375/xiaomi-mi-a2-zlatist

Настолен компютър PC "The Little Dragon 2" с подарък геймпад Microsoft Xbox One
Настолен компютър PC "The Little Dragon 2" с подарък геймпад Microsoft Xbox One, шестядрен Coffee Lake Intel Core
i5-8400 2.8/4.0GHz, nVidia GF GTX 1060 OC (DP) 6GB, 8GB DDR4, 250GB SSD & 1TB HDD, USB 3.1 (Gen1, Type-A), Free
DOS
http://obiavidnes.com/obiava/155374/nastolen-kompyutyr-pc-the-little-dragon-2-s-podaryk-geympad-microsoft-xbox-one

Настолен компютър PC "The Little Dragon" с подарък геймпад Microsoft Xbox One
Настолен компютър PC "The Little Dragon" с подарък геймпад Microsoft Xbox One, четириядрен Coffee Lake Intel Core
i3-8350K 4GHz, AMD Radeon RX 570 8GB (DP), 16GB DDR4, 1TB HDD, 4x USB 3.1 (Gen1, Type-A), Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/155373/nastolen-kompyutyr-pc-the-little-dragon-s-podaryk-geympad-microsoft-xbox-one

НАП изискват информация от куриерите за плащания с наложен платеж
НАП започват да изискват информация от куриерскитеите фирми за плащания с наложен платеж. Те ще следят какви
суми получават гражданите при изплащане на стоки с куриерски или пощенски пратки с наложен платеж.
http://obiavidnes.com/obiava/155372/nap-iziskvat-informaciya-ot-kurierite-za-plashtaniya-s-nalojen-platej

Телевизор Panasonic TX-55FX700E
Телевизор Panasonic TX-55FX700E, 55" (139.7 cm) 4K ULTRA HD, Smart TV, DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C, Wi-Fi, LAN, Bluetooth,
3x HDMI, 3x USB, 1x CI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155371/televizor-panasonic-tx-55fx700e

LED фенер Levenhuk LabZZ F1
LED фенер Levenhuk LabZZ F1, 3x AAA батерия, 1W, син
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http://obiavidnes.com/obiava/155370/led-fener-levenhuk-labzz-f1

Чанта за лаптоп Lenovo Ultra Slim Sleeve с джоб
Чанта за лаптоп Lenovo Ultra Slim Sleeve с джоб, до 15”(39.62cm), (за IdeaPad 110/320/320s/520/720/720s), сива
http://obiavidnes.com/obiava/155369/chanta-za-laptop-lenovo-ultra-slim-sleeve-s-djob

Телевизор Panasonic TX-65FX600E
Телевизор Panasonic TX-65FX600E, 65" (165.1 cm) 4K ULTRA HD, Smart TV, DVB-T/T2/DVB-C, Wi-Fi, LAN, , 3x HDMI, 2x
USB, 1x CI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155368/televizor-panasonic-tx-65fx600e

Телескоп Meade 115MM SERIES 6000 ED TRIPLET APO
Телескоп Meade 115MM SERIES 6000 ED TRIPLET APO, рефракторен, 115мм диаметър на лещата, 805мм фокусно
разстояние, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155367/teleskop-meade-115mm-series-6000-ed-triplet-apo

Телескоп Meade Coronado PST
Телескоп Meade Coronado PST, соларен, 40мм диаметър на лещата, 400мм фокусно разстояние, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155366/teleskop-meade-coronado-pst

Пулт за конферентна 4-канална уредба и система за симултанен превод
Имаме удоволствието да Ви предложим:
Оборудване на Вашата конферентна зала с един от последните поколения системи за симултанен превод
Професионална кабина за двама преводачи
Конферентна уредба с 4 канала
Оборудването е съвместимо със системата Bosch.
Подробно описание на уредбата може да видите в приложения файл.
При желание може да осигурим и монтаж на място, който е включен в цената.
Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени мита.
Пакетна цена: 14 500 евро
http://obiavidnes.com/obiava/155365/pult-za-konferentna-4-kanalna-uredba-i-sistema-za-simultanen-prevod

Телескоп Meade Polaris 90 mm EQ
Телескоп Meade Polaris 90 mm EQ, рефракторен, 90мм диаметър на лещата, 900мм фокусно разстояние, визьор с червена
точка, син
http://obiavidnes.com/obiava/155361/teleskop-meade-polaris-90-mm-eq

Тонколони HP S3100
Тонколони HP S3100, 2.4W, USB, 3.5mm жак, черни
http://obiavidnes.com/obiava/155360/tonkoloni-hp-s3100

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155359/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/155358/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155357/cialis

Телевизор Panasonic TX-65FX600E
Телевизор Panasonic TX-65FX600E, 55" (139.7 cm) 4K ULTRA HD, Smart TV, DVB-T/T2/DVB-C, Wi-Fi, LAN, , 3x HDMI, 2x
USB, 1x CI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155356/televizor-panasonic-tx-65fx600e

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155355/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155354/cherna-mravka

Pilkington Automotive е най–големият доставчик на автостъкла в световен мащаб
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/155353/pilkington-automotive-e-naygolemiyat-dostavchik-na-avtostykla-v-svetoven-mashtab

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ НА АВТОШКОЛА ФАКТОР
Цена от 439 лв. за целия курс с всички включени такси за изпити!!!
НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ за шофьорски курс САМО ПРИ НАС !!!
Летния сезон е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС !!!
Възползвайте се от НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр.София за шофьорски курс!
40 часа теоретично обучение и
31 часа практическо обучение !
Следващ курс от 20.08.2018 г.
Очакваме Ви !!!
http://obiavidnes.com/obiava/155352/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Телескоп Meade Infinity 80 mm
Телескоп Meade Infinity 80 mm, рефракторен, 80мм диаметър на лещата, 400мм фокусно разстояние, визьор с червена
точка, син
http://obiavidnes.com/obiava/155351/teleskop-meade-infinity-80-mm

Телескоп Meade Polaris 80 mm EQ
Телескоп Meade Polaris 80 mm EQ, рефракторен, 80мм диаметър на лещата, 900мм фокусно разстояние, визьор с червена
точка, син
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http://obiavidnes.com/obiava/155350/teleskop-meade-polaris-80-mm-eq

Телескоп Meade Polaris 70 mm EQ
Телескоп Meade Polaris 70 mm EQ, рефракторен, 70мм диаметър на лещата, 900мм фокусно разстояние, визьор с червена
точка, син
http://obiavidnes.com/obiava/155349/teleskop-meade-polaris-70-mm-eq

Телескоп Meade LX600 14" F/8 ACF
Телескоп Meade LX600 14" F/8 ACF, рефракторен, 356мм диаметър на лещата, 2845мм фокусно разстояние, визьор 8x50
mm с решетка, 26 mm Super Pl
http://obiavidnes.com/obiava/155348/teleskop-meade-lx600-14-f8-acf

Телескоп Meade Coronado SolarMax II 90 mm
Телескоп Meade Coronado SolarMax II 90 mm, соларен, 90мм диаметър на лещата, 800мм фокусно разстояние, соларен
визьор, система RichView, златист
http://obiavidnes.com/obiava/155347/teleskop-meade-coronado-solarmax-ii-90-mm

Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Simens
Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Simens, съвместима с модели Amilo V3405 V3505 V8210 Li1718 Li1720 Li2727, 6
cells, 11.1V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/155346/bateriya-zamestitel-za-laptop-fujitsu-simens

Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens
Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens, съвместима с модели Xi2428 Xi2548 Xi2550 Pi2530 Pi2540 Pi2550, 6 cells,
11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/155345/bateriya-zamestitel-za-laptop-fujitsu-siemens

Парти грил Елдом Микс ЕМ 350
Парти грил Елдом Микс ЕМ 350, 800W
http://obiavidnes.com/obiava/155344/parti-gril-eldom-miks-em-350

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155343/kamagra-gold

Чушкопек Рубино RU-03 ТРОЕН
Чушкопек Рубино RU-03 ТРОЕН, мощност 1600W
http://obiavidnes.com/obiava/155342/chushkopek-rubino-ru-03-troen

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155341/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
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сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155340/cialis

Скара Рубино 1600
Скара Рубино 1600, мощност 1600W
http://obiavidnes.com/obiava/155339/skara-rubino-1600

Абсорбатор Electrolux LFP216S
Абсорбатор Electrolux LFP216S, D клас, за вграждане (телескопичен), въздухопоток 280 m3/h, 3 степени на мощност,
механично управление, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/155338/absorbator-electrolux-lfp216s

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155337/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155336/cherna-mravka

Скара Рубино 1600 С КАПАК
Скара Рубино 1600 С КАПАК, мощност 1600 W
http://obiavidnes.com/obiava/155335/skara-rubino-1600-s-kapak

Обезвлажнител Rohnson R-9520 Genius
Обезвлажнител Rohnson R-9520 Genius, 5,5 л. резервоар, за площ до 120 m2, турбо функция, 360W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155334/obezvlajnitel-rohnson-r-9520-genius

Абсорбатор Electrolux LFC316X
Абсорбатор Electrolux LFC316X, колонен, въздухопоток 420 m3/h, 3 степени на мощност, управление с пуш бутони, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155333/absorbator-electrolux-lfc316x

Фритюрник Rohnson R-2810
Фритюрник Rohnson R-2810, 60 минутен таймер, защита от прегряване, 1400 W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155332/frityurnik-rohnson-r-2810

Електрическа кана Rohnson R-7802
Електрическа кана Rohnson R-7802, 1.5 л. вместимост, автоматично изключване, 1200 W
http://obiavidnes.com/obiava/155331/elektricheska-kana-rohnson-r-7802

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
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155330/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155329/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/155328/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/155327/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/155326/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/155325/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/155324/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/155323/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
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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/155322/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/155321/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Индивидуално обучение по английски език
Индивидуални уроци по английски език
Английски език – индивидуални уроци 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/155320/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Индивидуално обучение по немски език
Индивидуални уроци по немски език
Немски език – индивидуални уроци 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
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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/155319/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Индивидуално обучение по испански език
Индивидуални уроци по испански език
Испански език – индивидуални уроци Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en
marcha” или друга система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155318/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Индивидуално обучение по италиански език
Уроци по италиански език
Италиански език – индивидуални уроци 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/155317/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Индивидуално обучение по португалски език
Индивидуални уроци по португалски език
Португалски език – индивидуални уроци 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/155316/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Детективска агенция"ФРАУД"
Детективска агенция"ФРАУД"
С услугите на детективска агенция'ФРАУД' може да сте сигурни, че случаят Ви е в сигурни ръце!!!
100% дискретно,детективски услуги - 24 часа в денонощието
Частните детективи работят на територията на цялата страна
Събиране на доказателства
Разследване и доказване на тежки криминални престъпления и деяния от общ характер.
Издирване на безследно изчезнали и укриващи се лица.
Разкриване и доказване на изневери документиране с веществени доказателства.
Разполагаме с техника за явно и скрито наблюдение
Kачествено техническо оборудване за следене, подслушване и заснемане,
набавяне и документиране на факти и обстоятелства и доказване вина или невинност за съответния случай.
Телефон:0879260690
Email:detektivsofia@gmail.com
http://www.detektivbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/155315/detektivska-agenciyafraud

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
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lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155314/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155313/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
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С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155312/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Ледогенератор Whirlpool AGB022/01/PROFI
Ледогенератор Whirlpool AGB022/01/PROFI, 10kg съхранение
http://obiavidnes.com/obiava/155311/ledogenerator-whirlpool-agb02201profi

Дамски еспадрили в черно с дантела от Боснев
Не пропускайте своя шанс да купите ежедневни дамски еспадрили. Много леки и подходящи за летния сезон. Изработени
са от дантела.Височина на ходилото отзад 3.5 см.,отпред - 2.5 см.
http://obiavidnes.com/obiava/155310/damski-espadrili-v-cherno-s-dantela-ot-bosnev

Абсорбатор Electrolux EFP60460OX
Абсорбатор Electrolux EFP60460OX, за вграждане(телескопичен), A клас, въздухопоток 603 m3/h, 3 степени на мощност,
управление с пуш бутони, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155309/absorbator-electrolux-efp60460ox

Готварска печка мини Елдом 213VFE
Готварска печка мини Елдом 213VFE, обем 38 L, 3400W, енергиен клас А
http://obiavidnes.com/obiava/155308/gotvarska-pechka-mini-eldom-213vfe

Лаптоп HP ZBook 17 G5 (2XD25AV_29881279)(сив)
Лаптоп HP ZBook 17 G5 (2XD25AV_29881279)(сив), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 17.3" (43.94 cm)
Full HD IPS Display & Quadro P2000 4GB, (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 1TB HDD, 2x USB 3.1 Type-C, Windows 10, 3.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155307/laptop-hp-zbook-17-g5-2xd25av_29881279siv

Скара за индукционен плот Electrolux E9HL33
Скара за индукционен плот Electrolux E9HL33
http://obiavidnes.com/obiava/155306/skara-za-indukcionen-plot-electrolux-e9hl33

Вградена фурна Electrolux EOG2102AOX
Вградена фурна Electrolux EOG2102AOX, газова, използваем обем 69л, 3 програми на работа, механичен таймер, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155305/vgradena-furna-electrolux-eog2102aox

Мини шейкър за фрапе Rohnson R 500
Мини шейкър за фрапе Rohnson R 500, за коктейли, шейкове, плодови сокове, 15W
http://obiavidnes.com/obiava/155304/mini-sheykyr-za-frape-rohnson-r-500

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155303/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/155302/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155301/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155300/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155299/cherna-mravka

Продавам 2,700 дка земеделски имот в гр. Велики Преслав
Продавам 2.700 дка земеделски имот в землището на гр. Велики Преслав, обл. Шумен с лице 100 м към асфалтов път.
Имотът се намира на 400 м от регулацията на града, на 150 м от Археологически резерват и на 500 м от градския парк.
Предлага чудесен панорамен изглед към Стария и Новия Преслав, към връх Чуката и вилната зона на града в местността
„Тунесец“.
Цена: 5200 лв
http://obiavidnes.com/obiava/155298/prodavam-2700-dka-zemedelski-imot-v-gr-veliki-preslav

ЗИТ 500-ЗИТ 500Т система за ЦПУ-техническо описание
продавам техническо описание за система за ЦПУ ЗИТ500-ЗИТ 500Т-програмируем контролер-брой страници 127- на
диск - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155297/zit-500-zit-500t-sistema-za-cpu-tehnichesko-opisanie

струг С 11 С техническа документация
струг С 11 С пълна техническа документация-производство завод за металорежещи машини град Сливен-страници 75
броя-доставка Еконт-на диск 20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/155296/strug-s-11-s-tehnicheska-dokumentaciya

струг С 11 МВ - техническа документация
продавам ръководтсво за експлоатация и поддържане Универсални стругове С 11 МВ - С 11 М - производство ЗММ
София - цена 20лв-на диск-доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155295/strug-s-11-mv---tehnicheska-dokumentaciya

СТРУГ С10А-техническа документация
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С10А - брой страници 78 - доставка Еконт - на диск - цена 20лв
http://obiavidnes.com/obiava/155294/strug-s10a-tehnicheska-dokumentaciya

струг С5М - С5МВ - ръководство обслужване
продавам ръководство обслужване и експлоатация струг С5М - С5МВ - на диск 20лв - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155293/strug-s5m---s5mv---rykovodstvo-obslujvane

Страница 26/38

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.08.2018

Изкупува коли - тел 02/9465436
Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/155292/izkupuva-koli-----tel-029465436

Делтата на Дунав, Констанца и Мамая
Маршрут: Варна - Добрич - Констанца - Тулча - Мамая - Констанца - Добрич - Варна
Дати: 11.08.2018, 08.09.2018
Продължителност: 2 дни / 1 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 90 лв.
Цената включва :
- транспорт с комфортен туристически автобус;
- екскурзоводско обслужване по целия маршрут
- нощувка със закуска в хотел 3* в град Тулча-централно разположен
Цената не включва :
- входа на посещаваните обекти - Музей на делтата на Дунав с аквариум - 15 леи, такса снимки 15 леи; Археологически
музей - 8 леи, такса снимки 10 леи; Етнографски музей - 6 леи, такса снимки 15 леи.
- Разходка с корабче по делтата на река Дунав/около 4 часа – 20 евро. По време на обиколката се наблюдават птици, риби
типични за дунавската делта, имаме възможност да се насладим на естествения пейзаж – плетеница от ръкави, канали,
тръстикови масиви, езера, пясъчни дюни.
http://obiavidnes.com/obiava/155291/deltata-na-dunav-konstanca-i-mamaya

Детективска агенция"ФРАУД"
Детективска агенция"ФРАУД"
С услугите на детективска агенция'ФРАУД' може да сте сигурни, че случаят Ви е в сигурни ръце!!!
100% дискретно,детективски услуги - 24 часа в денонощието
Частните детективи работят на територията на цялата страна
Събиране на доказателства
Разследване и доказване на тежки криминални престъпления и деяния от общ характер.
Издирване на безследно изчезнали и укриващи се лица.
Разкриване и доказване на изневери документиране с веществени доказателства.
Разполагаме с техника за явно и скрито наблюдение
Kачествено техническо оборудване за следене, подслушване и заснемане,
набавяне и документиране на факти и обстоятелства и доказване вина или невинност за съответния случай.
Телефон:0879260690
Email:detektivsofia@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/155290/detektivska-agenciyafraud

Сивир Релокейшън - съдействие при релокация
Овладяването на новия език, запознаването с културните навици, народопсихологията и страната са начало за нов
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живот и запознанства. Преместването на семейството е съпроводено с нерви, проблеми и изграждане на нови съседски
връзки. Ние ще бъдем до Вас, за да се ориентирате по-бързо в новата обстановка и устроите подходящо ежедневието на
Вашите близки хора.
http://obiavidnes.com/obiava/155289/sivir-relokeyshyn---sydeystvie-pri-relokaciya

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155288/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
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http://obiavidnes.com/obiava/155287/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155286/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

заеми без обезпечение. бързо одобрение
заеми от 6 000 лв. до 500 000 лв
без обезпечение
бързо одобрение в рамките на 24-48 часа
3% лихва годишно
заеми за бизнес, инвестиции и лична употреба
моля попълнете информацията по-долу
име:
заета сума:
продължителност на кредита:
имейл: 2324company@gmail.com
Viber: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/155285/zaemi-bez-obezpechenie-byrzo-odobrenie

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
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– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155284/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155283/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
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– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155282/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155281/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
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необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155280/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

черна американска мравка
От древните времена екстрактът от черна мравка се използва за повишаване на либидото и сексуалните способности.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/155279/cherna-amerikanska-mravka

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/155278/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
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провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155277/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/155276/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155275/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/155274/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.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155273/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/155272/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155271/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/155270/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.

Страница 36/38

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.08.2018

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/155269/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/155268/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155267/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/155260/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali
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