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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/155723/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155722/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/155721/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/155720/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/155719/cherna-mravka

свържете се с нас за бързо заемане
свържете се с нас за всички видове заем на davosebna@gmail.com с информацията по-долу
пълно име:
заета сума:
продължителност на кредита:
http://obiavidnes.com/obiava/155718/svyrjete-se-s-nas-za-byrzo-zaemane

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155717/kurs-elektrotehnik---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/155716/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana--

Калкулатор Canon LS-100K
Калкулатор Canon LS-100K, LCD дисплей, 10 цифрен, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/155715/kalkulator-canon-ls-100k

Перфоратор с 4 дупки Kangaro
Перфоратор с 4 дупки Kangaro, за 16 листа, метален, с контейнер
http://obiavidnes.com/obiava/155714/perforator-s-4-dupki-kangaro

Мултифункционално лазерно устройство Xerox B1025
Мултифункционално лазерно устройство Xerox B1025, цветен принтер/копир/скенер, 1200 x 1200 dpi, 22 стр./мин., USB
2.0, A4, Fax, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/155713/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-b1025

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/155712/kamagra-gold
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Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2
Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2, червени, метални
http://obiavidnes.com/obiava/155711/perforator-i-telbod-kangaro-pro45d2

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/155710/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/155709/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/155708/viagra

Калкулатор Canon LS-100K
Калкулатор Canon LS-100K, LCD дисплей, 10 цифрен, син
http://obiavidnes.com/obiava/155707/kalkulator-canon-ls-100k

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/155706/cherna-mravka

Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2
Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2, сини, метални
http://obiavidnes.com/obiava/155705/perforator-i-telbod-kangaro-pro45d2

Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2
Перфоратор и телбод Kangaro PRO45/D2, розови, метални
http://obiavidnes.com/obiava/155704/perforator-i-telbod-kangaro-pro45d2

Хибриден видеорекордер Dahua XVR4104HS-S2
Хибриден видеорекордер Dahua XVR4104HS-S2, 4 канален, H.264+, 1x SATA(до 8TB), 2x USB 2.0, 1x LAN10/100, 1x HDMI, 1x
VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/155703/hibriden-videorekorder-dahua-xvr4104hs-s2

IR осветител Ubiquiti UVC-G3-LED
IR осветител Ubiquiti UVC-G3-LED, 6 IR светодиода, до 25 метра
http://obiavidnes.com/obiava/155698/ir-osvetitel-ubiquiti-uvc-g3-led

All In One компютър Lenovo Ideacentre 520-22IKL (0D40074BH)(сребрист)
All In One компютър Lenovo Ideacentre 520-22IKL (0D40074BH)(сребрист), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400T
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2.4/3.0 GHz, 21.5 (54.61 cm) Full HD WVA LED-Backlit Display, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/155697/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-520-22ikl-0d40074bhsrebrist

Монитор BenQ GW2280 (9H.LH4LB.QBE)
Монитор BenQ GW2280 (9H.LH4LB.QBE), 21.5" (54.61 cm) VA панел, Full HD, 5 ms, 20 000 000 : 1, 250cd/m2, 2x HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155696/monitor-benq-gw2280-9hlh4lbqbe

Монитор BenQ BL2780T (9H.LGYLB.QBE)
Монитор BenQ BL2780T (9H.LGYLB.QBE), 27" (68.58 cm) IPS панел, Full HD, 5 ms, 20 000 000 : 1, 250 cd/m2, DisplayPort,
HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155695/monitor-benq-bl2780t-9hlgylbqbe

IP видеорекордер Dahua NVR5416-16P-4KS2
IP видеорекордер Dahua NVR5416-16P-4KS2, 16 канала, H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, 4x SATA, 2x USB 3.0, 2x RJ-45 (PoE),
2x HDMI, 1x VGA, 1x RS232, 1x eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/155694/ip-videorekorder-dahua-nvr5416-16p-4ks2

IP видеорекордер Dahua NVR4116HS-4KS2
IP видеорекордер Dahua NVR4116HS-4KS2, 16 канала, H.265/H.264, 1x SATA, 2x USB, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155693/ip-videorekorder-dahua-nvr4116hs-4ks2

IP видеорекордер Dahua NVR2108HS-8P-4KS2
IP видеорекордер Dahua NVR2108HS-8P-4KS2, 8 канала, H.265/H.264, 1x SATA, 2x USB, 1x RJ-45, PoE, 1x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155687/ip-videorekorder-dahua-nvr2108hs-8p-4ks2

IP камера Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S2
IP
камера
Dahua
IPC-HDW1230S-0280B-S2,
куполна,
2Mpix(19280x1080@25FPS),
2.8mm
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IR осветеност (до 30m), външна IP67, PoE (802.3af), RJ-45 10/100Base-T

обектив,

http://obiavidnes.com/obiava/155686/ip-kamera-dahua-ipc-hdw1230s-0280b-s2

Преобразувател(видео балун) Dahua PFM801-4MP
Преобразувател(видео балун) Dahua PFM801-4MP, пасивен, 1 канален, за HDCVI/TVI/AHD/CVBS камери, RJ-45, BNC-M,
UTP Cat5E/6, до 400м
http://obiavidnes.com/obiava/155685/preobrazuvatelvideo-balun-dahua-pfm801-4mp

DC Захранване Ubiquiti
DC Захранване Ubiquiti, EP-54V-150W, 54V, Rack Mounting
http://obiavidnes.com/obiava/155684/dc-zahranvane-ubiquiti

Мултифункционално лазерно устройство Xerox B1025
Мултифункционално лазерно устройство Xerox B1025, цветен принтер/копир/скенер, 1200 x 1200 dpi, 22 стр./мин., USB
2.0, A4, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/155683/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-b1025

UPS Makelsan Lion X
UPS Makelsan Lion X, 2200VA/1320W, Tower
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http://obiavidnes.com/obiava/155682/ups-makelsan-lion-x

Тонколона Microlab D21
Тонколона Microlab D21, 1.0, 7W (2x 3.5W), Bluetooth 4.0, microSD слот, оранжева, вграден микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/155681/tonkolona-microlab-d21

Соларно зарядно Arlo Q VMA4600
Соларно зарядно Arlo Q VMA4600, подходящ за Arlo PRO, Arlo GO, Arlo Security Light System
http://obiavidnes.com/obiava/155680/solarno-zaryadno-arlo-q-vma4600

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/155679/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Тонколона Microlab D21
Тонколона Microlab D21, 1.0, 7W (2x 3.5W), Bluetooth 4.0, microSD слот, синя, вграден микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/155678/tonkolona-microlab-d21

Курс „Електротехник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155669/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
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следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален
регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155668/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana-

Видео карта AMD Radeon RX 550
Видео карта AMD Radeon RX 550, 4GB, Sapphire Pulse, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/155667/video-karta-amd-radeon-rx-550

PoE Инжектор
PoE Инжектор, Ubiquiti POE-24-AF5X, 1000 Mbps, 2x LAN (RJ-45)
http://obiavidnes.com/obiava/155666/poe-injektor

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155665/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Водно охлаждане EKWB EK-KIT X360 - Extreme
Водно охлаждане EKWB EK-KIT X360 - Extreme, за сокети 754, 775, 939, 940, AM2, 1366, AM3, 1156, 1155, 1150, 1151,
2011-3, AM4, AM2+, AM3+, FM1, FM2, FM2+
http://obiavidnes.com/obiava/155664/vodno-ohlajdane-ekwb-ek-kit-x360---extreme

Стойка за стена Vogel`s PFW 6810
Стойка за стена Vogel`s PFW 6810, за екрани от 55" до 80", VESA до 800x400, наклон до 15°, до 75кг
http://obiavidnes.com/obiava/155663/stoyka-za-stena-vogels-pfw-6810

Онлайн езиково обучение
Учебен център Орбис предлага онлайн обучение по португалски, италиански, испански, английски, френски и шведски език.
Цена за един учебен час (40 минути) е 12лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/155662/onlayn-ezikovo-obuchenie

Стойка за стена Vogel`s PFW 6800
Стойка за стена Vogel`s PFW 6800, за екрани от 55" до 80", VESA до 800x400, наклон до 15°, до 100кг
http://obiavidnes.com/obiava/155661/stoyka-za-stena-vogels-pfw-6800

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,
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– 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
контакта с whatsapp : +1 431 302 0171
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155660/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
контакта с whatsapp : +1 431 302 0171
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155659/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Разклонител Vivanco 7295
Разклонител Vivanco 7295, от шуко(м) към 2x euro шуко Type C(ж), бял
http://obiavidnes.com/obiava/155658/razklonitel-vivanco-7295
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ЧАНАККАЛЕ - АСОС - ТРОЯ - ОДРИН - ЛОЗЕНГРАД ОТ ВАРНА И БУРГА
Маршрут: ЧАНАККАЛЕ - АСОС - ТРОЯ - ОДРИН - ЛОЗЕНГРАД
Дати: 06.09.2018, 05.10.2018,
Продължителност: 3 дни / 2 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 198 лв.
06-08 септември 2018 - ПРЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ!
Цената включва:
- транспорт с лицензиран автобус;
- фериботни, пътни и гранични такси
- 2 нощувки в хотел 3* в Чанаккале;
- 2 закуски и 2 вечери в ресторанта на хотела;
- застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 10000 € за лица до 69.99
- Екскурзовод по време на пътуването се дава пространна информация за Турция, Одрин, посещаваните обекти и много
любопитни подробности.
Цената не включва:
- застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за лица 70-84.99 г. – 8.00 лв.; лица над 85 г. не се
застраховат;
- екскурзия до Асос и Троя – 40 €/80.00 лв. на възрастен/35 €/70.00 лв. за дете до 12 г. и цената включва: трансфер до
обектите, входни такси и екскурзовод. Екскурзията се провежда при мин. 15 чов.
http://obiavidnes.com/obiava/155657/chanakkale---asos---troya---odrin---lozengrad-ot-varna-i-burga

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155656/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-cyalata-strana
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Курс “Строител” - Дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155655/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---cyalata-strana

Ютия Pyramis TW900
Ютия Pyramis TW900, иноксова плоча, 2200 W, синя
http://obiavidnes.com/obiava/155654/yutiya-pyramis-tw900

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/155653/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155652/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

16GB DDR4 2666MHz
16GB DDR4 2666MHz, SO-DIMM, Crucial CT16G4SFD8266, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/155651/16gb-ddr4-2666mhz

Ютия Pyramis BRI902
Ютия Pyramis BRI902, плоча с керамично покритие, 2600 W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/155650/yutiya-pyramis-bri902

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155649/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

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/155648/masajirashta-spa-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

8GB DDR4 2666MHz
8GB DDR4 2666MHz, SO-DIMM, Crucial CT8G4SFS8266, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/155647/8gb-ddr4-2666mhz

SENIOR SALES CONSULTANT
Ref. No.: BW_SSC
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.
About our client:
IT company which is developing a platform targeting high-end website owners that helps them attract advertisers and optimise the
monetarization of their advertising spots. Together we are looking for a skilled and ambitious person to join the team in Sofia or
Varna as a:
SENIOR SALES CONSULTANT
As a Senior Sales Consultant, you will identify and contact the prospective partners and company's clients. You will work closely
with some of the most globally renowned, vibrant and innovative companies. The role includes mostly inside sales, but there will be
on the field sales too.
What are the required skills and qualifications:
- 5 years of experience in selling IT/Software solutions in B2B/B2C environment;
- Excellent communication skills, persistence, and empathetic telephone etiquettes;
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- Comfortable with remote communication;
- Excellent computer literacy.
Advantages:
- Self-organized and goal-orientated, effective multitasker;
- Decisive thinker with an innovative approach and ability to function independently;
- A basic understanding of digital advertising industry.
The company wants to attract you with:
- Good salary plus additional health and life insurance;
- Additional annual paid holiday;
- Breakfast five times a week;
- Renewal of prescription contact lenses or eyeglasses billable to the company;
- Knowledge sharing - you will work with some of the best professionals in the industry;
- Flying start of a career within a well-paid and perspective industry.
If you think that you are the best choice for the job and you want to share more about your previous achievements, please send your
CV in English!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155646/senior-sales-consultant

DIGITAL MARKETING SPECIALIST
Ref. No.: BW-OMS/A
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
About our client:
An Online training center using entirely online marketing strategies which helped the company reach from zero to 240,000+
registered users in Bulgaria and 100,000+ Facebook fans without external financing or large advertising budgets. In order to
optimise the marketing strategy for the Bulgarian market and to enter foreign markets, together we are looking for a
DIGITAL MARKETING SPECIALIST
One of your main responsibilities will be to participate in the creation and adaptation of the marketing strategy with the founders of
the company. Also you will explore, experiment and offer new tactics for paid ads, social media, email marketing and SEO. But
above all at the operational level you will have to implement the chosen marketing strategy.
Main requirements:
* 2+ years of previous experience with setuping and optimizing Facebook ads - your work will be evaluated based on CPL, ROAS,
and CLV;
* Practical knowledge of copywriting (ability to create compelling texts that lead to high CTR in ads, emails, and sales of product
pages, including English);
* Earlier practice of analyzing marketing strategies through Google Analytics / mix panel
* Skills for prioritizing tasks;
* Self-organised and self-motivated person.
The company offers:
* Competitive salary;
* Bonus scheme based on your results;
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* Permanent, long-term job opportunity;
* Nice, cozy and comfortable office in the downtown of Sofia.
If you are interested in the position and you are looking for your next great career opportunity, please send your CV and Motivation
letter in English. Applications without Motivation letters will not be considered!
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/155645/digital-marketing-specialist

Ютия Singer STI1730CRBB
Ютия Singer STI1730CRBB, керамична плоча, 2400 W, синя
http://obiavidnes.com/obiava/155644/yutiya-singer-sti1730crbb

Рутер Ubiquiti ER-8-XG
Рутер Ubiquiti ER-8-XG, 1000Mbps, 8x 10G SFP+ порта, 1x Gigabit Ethernet RJ45 порт, 16GB RAM, 4 GB eMMC NAND
Flash Storage
http://obiavidnes.com/obiava/155643/ruter-ubiquiti-er-8-xg

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.80/4.00 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display & AMD Radeon 520 2GB GDDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 10 Pro
, 2.18 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155642/laptop-dell-vostro-3578-n067vn3578emea01

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N073VN3578EMEA01_1901_WIN-14)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N073VN3578EMEA01_1901_WIN-14), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.60/3.40 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display & AMD Radeon 520 2GB GDDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0,
Windows 10 Pro , 2.18 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155641/laptop-dell-vostro-3578-n073vn3578emea01_1901_win-14

Хладилник с фризер Teka NFE3 650 X
Хладилник с фризер Teka NFE3 650 X, A+, 526. общ обем, диспенсър, NoFrost, „Fuzzy Logic", „Auto Eco", динамично
охлаждане, LCD дигитален дисплей, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155637/hladilnik-s-frizer-teka-nfe3-650-x

Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MR9U2ZE/A)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook Pro 13(MR9U2ZE/A)(сребрист), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8259U 2.3/3.8GHz, 13.3"
(33.78 cm) WQXGA Retina дисплей(Thunderbolt 3), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, 4x USB 3.1 Type C, macOS High Sierra, 1.37 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155636/laptop-apple-macbook-pro-13mr9u2zeasrebrist

Готварска печка Concepta EO3620
Готварска печка Concepta EO3620, 36 л. обем на фурната, 2 нагревателни зони, електрическа, бялa
http://obiavidnes.com/obiava/155635/gotvarska-pechka-concepta-eo3620

Настолен компютър Vali PC Powered by Asus Office
Настолен компютър Vali PC Powered by Asus Office, двуядрен Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB кеш), 4GB DDR4, 1TB
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HDD, 2xUSB3.0, Без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/155634/nastolen-kompyutyr-vali-pc-powered-by-asus-office

Хладилник с фризер за вграждане Neff KI5872F30
Хладилник с фризер за вграждане Neff KI5872F30, A++, 272л. общ обем, 227 kWh/годишно, LowFrost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155633/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-neff-ki5872f30

Аудио кабел SBOX 3.5-3.5-M/M-2
Аудио кабел SBOX 3.5-3.5-M/M-2, 3.5mm Jack(м) към 3.5mm Jack(м), 2m, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/155632/audio-kabel-sbox-35-35-mm-2

Хладилник с фризер за вграждане Neff KI6863F30
Хладилник с фризер за вграждане Neff KI6863F30, A++, 265л общ обем, 218 kWh/годишно, LowFrost, FreshSafe 2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155631/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-neff-ki6863f30

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/155630/kamagra-gold

левитра
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. Levitra е секс стимулант номер едно в много страни поради своето действие върху мъжкото
либито. Левитра съдържа съставката Verdanafil (Levitra). Този толкова известен секс стимулант за мъже и жени е
толкова популярен в цял свят, че може да се каже, че е най-използваният сексуален стимулант без странични
ефекти.https://erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/155629/levitra

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/155628/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/155627/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/155626/viagra

Преходник SBOX AD.HDMI-VGA
Преходник SBOX AD.HDMI-VGA, HDMI(м) към VGA(ж), черен
http://obiavidnes.com/obiava/155625/prehodnik-sbox-adhdmi-vga
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КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.09.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155624/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 11.09.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155623/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 09.09.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155622/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 10.09.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155621/-kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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/155620/cherna-mravka

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 11.09.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155619/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 05.09.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155618/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 17.09.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155617/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 04.09.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155616/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Вечерен курс по испански за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Espa
http://obiavidnes.com/obiava/155615/vecheren-kurs-po-ispanski-za-nachinaeshti

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Espa
http://obiavidnes.com/obiava/155614/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 16.09.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155613/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

УРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – С1 ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък
от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало : 04.09.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия“ N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155612/urs-po-portugalski-ezik--s1-nivo

Съботен курс по португалски В1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1.1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, веднъж седмични - събота от 10.00 до
13.00 часа. Цена 200 лв. Начало : 06.10.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155611/syboten-kurs-po-portugalski-v11

Съботен курс по португалски А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
„Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/155610/syboten-kurs-po-portugalski-a2

GreenTechBg
„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД Ви предлага да се запознаете с разработените от нас условия и при интерес да потърсите
контакт със сътрудниците на Организацията за сключване на договор за поемане на задълженията ВИ по
оползотворяване.
http://obiavidnes.com/obiava/155609/greentechbg

Вечерен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/155608/vecheren-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски С1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език за ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.00
до 20.00 часа. Цена 250 лв. Начало : 03.09.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155607/vecheren-kurs-po-portugalski-s1

Курс по френски език второ ниво
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 18.09.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155606/kurs-po-frenski-ezik-vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 16.09.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155605/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 02.09.2018 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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/155604/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Настолен компютър Vali PC Powerd by Asus Office
Настолен компютър Vali PC Powerd by Asus Office, двуядрен Intel Celeron G3900 (2.8MHz, 2MB кеш), 4GB DDR4, 1ТB HDD,
2 x USB3.0, Без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/155603/nastolen-kompyutyr-vali-pc-powerd-by-asus-office

Вечерен курс по италиански език за начинаещи
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично –вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа.
Начало : 18.09.2018 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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/155602/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, ниво C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Цена: 250
лева. Начало : 24.09.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155601/kurs-po-italianski-ezik--c11

Курс по италиански език – В1.1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало
: 15.09.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155600/-kurs-po-italianski-ezik--v11

Хладилник с фризер за вграждане Neff KI2823F30
Хладилник с фризер за вграждане Neff KI2823F30, A++, 286л общ обем, 209 kWh/годишно, Vita Control, FreshSafe2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155599/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-neff-ki2823f30

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2411
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2411, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
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~19 стр/мин, USB Type B, A4
http://obiavidnes.com/obiava/155594/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g2411

Мастиленоструен принтер Canon PIXMA G1411
Мастиленоструен принтер Canon PIXMA G1411, цветен, 4800 x 1200 dpi, ~19 стр/мин, USB Type B, A4
http://obiavidnes.com/obiava/155593/mastilenostruen-printer-canon-pixma-g1411

Кабинет по мамология в болница Вита
Ранната диагностика на туморите на гръдната жлеза е основната цел на мамологичното изследване. Консултацията
включва подробна анамнеза /субективните усещания на пациентката/, клиничен преглед /бимануална палпация и
инспекция на двете гръдни жлези/ и обстоен преглед на паренхима на жлезата със съвременен ехографски скенер
/ехография/.
http://obiavidnes.com/obiava/155592/kabinet-po-mamologiya-v-bolnica-vita

Хладилник за вграждане Neff KI1413D40
Хладилник за вграждане Neff KI1413D40, A+++, 211л общ обем, 69 kWh/годишно, Vita Control, FreshSafe2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155591/hladilnik-za-vgrajdane-neff-ki1413d40

Етикетен принтер Brother PT-H500 в комплект с 4x Brother STE-141 Black Stamp Stencil Cassette
Tape
Етикетен принтер Brother PT-H500 в комплект с 4x Brother STE-141 Black Stamp Stencil Cassette Tape, термотрансферен,
24мм лента
http://obiavidnes.com/obiava/155590/etiketen-printer-brother-pt-h500-v-komplekt-s-4x-brother-ste-141-black-stamp-ste

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155589/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Хладилник за вграждане Neff KI8513D30
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Хладилник за вграждане Neff KI8513D30, A++, 222л общ обем, 124 kWh/годишно, FreshSafe 3, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155588/hladilnik-za-vgrajdane-neff-ki8513d30

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155587/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/155586/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155585/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Етикетен принтер Brother PT-E300VP в комплект с 4x Brother STE-141 Black Stamp Stencil
Cassette Tape
Етикетен принтер Brother PT-E300VP в комплект с 4x Brother STE-141 Black Stamp Stencil Cassette Tape, LCD дисплей,
термотрансферен, 24мм лента
http://obiavidnes.com/obiava/155584/etiketen-printer-brother-pt-e300vp-v-komplekt-s-4x-brother-ste-141-black-stamp-s

Микровълнова фурна Crown CDMO-2083
Микровълнова фурна Crown CDMO-2083, 20 л. обем, 5 степени на мощност, механичен контрол, 700W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/155583/mikrovylnova-furna-crown-cdmo-2083

Хладилник с фризер за вграждане Miele KFNS 37432 iD
Хладилник с фризер за вграждане Miele KFNS 37432 iD, A++, 255л общ обем, 233 kWh/годишно, Flexi Light, DynaCool, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155582/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-miele-kfns-37432-id

Виноохладител за вграждане Miele KWT 6321 UG
Виноохладител за вграждане Miele KWT 6321 UG, 126л общ обем, 220 kWh/годишно, ActiveAirclean, DynaCool, две
температурни зони, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155581/vinoohladitel-za-vgrajdane-miele-kwt-6321-ug

Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MR972ZE/A)(сребрист)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MR972ZE/A)(сребрист), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1GHz, 15.4" (39.11
cm) WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 555X 4GB(USB C), 16GB, 256GB SSD, сензорен бар, MacOS High Sierra, 1.83kg
http://obiavidnes.com/obiava/155580/laptop-apple-macbook-pro-15mr972zeasrebrist
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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/155579/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155578/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/155577/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/155576/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/155575/cherna-mravka

Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MR932ZE/A)(сив)
Лаптоп Apple MacBook Pro 15(MR932ZE/A)(сив), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1GHz, 15.4" (39.11 cm)
WQXGA Retina дисплей & Radeon Pro 555X 4GB(USB C), 16GB, 256GB SSD, сензорен бар, MacOS High Sierra, 1.83kg
http://obiavidnes.com/obiava/155574/laptop-apple-macbook-pro-15mr932zeasiv

200GB microSDXC SanDisk Ultra
200GB microSDXC SanDisk Ultra, UHS-I, Class 10, U1, A1, скорост на четене 100 Mb/s, с SD адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/155573/200gb-microsdxc-sandisk-ultra

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!
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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/155572/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/155571/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Слушалки Microlab BOLT 100
Слушалки Microlab BOLT 100, безжични (Bluetooth 4.1), тип "тапи", микрофон, до 6 часа време за работа, бързи бутони,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/155570/slushalki-microlab-bolt-100

Тоалетка с огледало - Бял Гланц
Тоалетка;
каталожен номер: К-1;
цвят: Бял Гланц;
размери: 105см/40см /80см.
Височина заедно с огледалото -150см.
Тоалетката е налична.
Възможност за избор на цветове;
Възможност за монтаж и корекции по размерите;
При заявка, срок за изпълнение на поръчката - 5 работни дни.
Доставка с Еконт - 6лв.
Телефон за връзка: 0877700141
Линк
за
избор
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http://saliver-bg.com/bg/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0
%90%D0%94
Можете да разгледате всички наши обяви на адрес : www.mebmag.com .
http://obiavidnes.com/obiava/155569/toaletka-s-ogledalo---byal-glanc

Оферта за заем
Ние предлагаме заем с 3% лихвен процент с минимална сума от 2000 евро и максимален размер 100,000,000 евро, за период
от 1 до 30 години, свържете се с нас чрез magleauxloanfirm@gmail.com, за да кандидатствате.
http://obiavidnes.com/obiava/155568/oferta-za-zaem

Ви Макс системи за контрол на достъп
Ви Макс притежава дългогодишен опит в сферата на сигурността и осигурява най-модерните и качествени разработки
на системи за контрол на достъп. Пропускането към вътрешен обект или външно паркомясто е основната част от
охраната на дома, вилата и бизнес обекта ви. Нашата фирма изгражда пропускателни системи специално за
особеностите на терена ви, с помощта на изключително устойчиви турникети, бариери, заключващи и проследяващи
устройства.
http://obiavidnes.com/obiava/155567/vi-maks-sistemi-za-kontrol-na-dostyp

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007MBM)(бял)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007MBM)(бял), двуядрен Gemini Lake Intel Celeron N4000 1.1/2.6 GHz, 15.6" (39.62
cm) HD Anti-Glare Display (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155566/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d1007mbmbyal

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/155565/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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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/155564/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/155563/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

ASUS ROG SLI Bridge (2-Way) 4 Slot
ASUS ROG SLI Bridge (2-Way) 4 Slot
http://obiavidnes.com/obiava/155562/asus-rog-sli-bridge-2-way-4-slot

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
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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/155561/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

ASUS ROG SLI Bridge (2-Way) 3 Slot
ASUS ROG SLI Bridge (2-Way) 3 Slot
http://obiavidnes.com/obiava/155560/asus-rog-sli-bridge-2-way-3-slot

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007LBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007LBM)(сив), двуядрен Gemini Lake Intel Celeron N4000 1.1/2.6 GHz, 15.6" (39.62
cm) HD Anti-Glare Display (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155559/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d1007lbmsiv

Душ кабинa Рекорд от Смарткеър
Душ кабина квадрат с прозрачни и закалени стъкла (4/5 мм), плъзгащи врати. Цвят на профила и дръжките-сребърен
блясък. Квадратната кабина се отличава с приятна форма и придава изтънчено и приветливо излъчване на банята.
Плъзгащите се врати гарантират лесен достъп до кабината, и позволяват пълноценното използване на цялото
пространство във вашата баня. Тази душ кабина се предлага и в размер 90х90 см
http://obiavidnes.com/obiava/155558/dush-kabina-rekord-ot-smartkeyr

Лаптоп Lenovo ThinkPad X1 Carbon (20KH006DBM)
Лаптоп Lenovo ThinkPad X1 Carbon (20KH006DBM), четириядрен Coffee Lake i5-8250U 1.60/3.40GHz, 14.0"(35.56cm) IPS
дисплей (HDMI), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, USB 3.1 (Type-C) Gen 2, LTE, 1.13 кг
http://obiavidnes.com/obiava/155557/laptop-lenovo-thinkpad-x1-carbon-20kh006dbm

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007QBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007QBM)(сив), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 1.1/2.7 GHz,
15.6" (39.62 cm) HD Anti-Glare Display (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155556/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d1007qbmsiv
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Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007YBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007YBM)(сив), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 1.1/2.7 GHz,
15.6" (39.62 cm) HD Anti-Glare Display & Radeon 530 2GB (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155555/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d1007ybmsiv

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007VBM)(син)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D1007VBM)(син), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 1.1/2.7 GHz,
15.6" (39.62 cm) HD Anti-Glare Display (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155554/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d1007vbmsin

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D10080BM)(син)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D10080BM)(син), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 1.1/2.7 GHz,
15.6" (39.62 cm) HD Anti-Glare Display & Radeon 530 2GB (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155553/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81d10080bmsin

Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81DE00KQBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81DE00KQBM)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7020U 2.30 GHz, 15.6" (39.62 cm)
HD TN Anti-Glare Display (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155552/laptop-lenovo-ideapad-330-15igm-81de00kqbmsiv

бързо надежден и лесен заем
Имате ли нужда от финансова помощ за това
къща, проект, бизнес или ясно, че дълг, свържете се с нас сега на helengracaisfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/155547/byrzo-nadejden-i-lesen-zaem

Таблет Lenovo Tab 10 ZA1U0074BG
Таблет Lenovo Tab 10 ZA1U0074BG, (черен), 10.1" (25.65 cm), четириядрен Snapdragon 210 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+ microSD слот), 5 MPix & 2 MPix камера, Android, 570g
http://obiavidnes.com/obiava/155546/tablet-lenovo-tab-10-za1u0074bg

Интернет радио HAMA IR350M
Интернет радио HAMA IR350M, 5W RMS, 2.4" TFT дисплей, черно
http://obiavidnes.com/obiava/155545/internet-radio-hama-ir350m

Huawei Y6 (2017)(бял) в комплект с протектор Huawei
Huawei Y6 (2017)(бял) в комплект с протектор Huawei, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, четириядрен
Mediatek MT6737T 1.4GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+ microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 150g
http://obiavidnes.com/obiava/155544/huawei-y6-2017byal-v-komplekt-s-protektor-huawei

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ АУКЦИОНИ
kolekcioner.bg купувай и продавай: часовници, автомобили, монети и колекционерски - търговия без посредници.
аукцион, aукциони, търгове, търг, обяви, компютри, наддаване, продажба, книги, монети, марки, музика, антики,
бижутерия, часовници, aukcion, auckion
http://obiavidnes.com/obiava/155543/kolekcionerski-aukcioni

Рутер Mercusys AC12
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Рутер Mercusys AC12, 1200Mbps, 2.4GHz(300Mbps)/5GHz(867Mbps), Wireless AC, 4x 10/100Mbps, 4x външни антени
http://obiavidnes.com/obiava/155542/ruter-mercusys-ac12

8GB USB Flash Drive Estillo SD-01C
8GB USB Flash Drive Estillo SD-01C, USB 2.0, сив
http://obiavidnes.com/obiava/155537/8gb-usb-flash-drive-estillo-sd-01c

16GB USB Flash Drive Estillo SD-25F
16GB USB Flash Drive Estillo SD-25F, USB 2.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155536/16gb-usb-flash-drive-estillo-sd-25f

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/155535/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155534/kamagra-gel

Домашни ремонти от Майстор НЕПУШАЧ
латекс, ЛАМИНАТ

частно лице съм, Лепене тапети, боядисване с

МАЙСТОР НЕПУШАЧ СЪМ, частно лице и извършвам ПРОФЕСИОНАЛНО СВАЛЯНЕ И ЛЕПЕНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ
ТАПЕТИ, ВИНИЛ ПЕВЕЦЕ И КОПРИНА, Фриз както и всички видове Фототапет. БЕЗПЛАТНА ОБРАБОТКА НА
СТЕНАТА ПРЕДИ ЗАЛЕПВАНЕ ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ДУПКИ, ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ е ЗА МОЯ СМЕТКА ПРИ
МОНТАЖ НАД 50кв, ДРУГИ ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ на офиси апартаменти къщи
магазини заведения. Изпълнявам и по сложни и трудни поръчки, работи се в срок с предварителна оферта. ПАРИ ПРЕДИ
ДА СИ СВЪРША РАБОТАТА НЕ ВЗИМАМ. Не работя за фирми! 0877339592
Предлагам и други строител ремонти като боядисване с латекс, шпакловки, монтаж ламинат, измазване и обръщане на
дограма, Ел и ВиК услуги и други.
Задължително е предварително безплатен оглед, изготвяне на оферта, и определяне на срок и дата на започване и
приключване!
Пари предварително не се дават при никакви обстоятелства, след приключване на ремонта!
0877339592
http://obiavidnes.com/obiava/155533/domashni-remonti-ot-maystor-nepushach--chastno-lice-sym-lepene-tapeti-boyadisvane-s

Изготвяне на Дипломни и Курсови Работи на Руски Език
ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДИПЛОМНИ и КУРСОВИ РАБОТИ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ
ПРОФЕСИОНАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ.
Притеснени сте, че НЕ Ви е възможно САМИ да напишете Вашата ДИПЛОМНА или КУРСОВА РАБОТА на РУСКИ
ЕЗИК. Не се тревожете ПОВЕЧЕ? Когато ме попитате Можете ли да изготвите моята ДИПЛОМНА или КУРСОВА
РАБОТА на РУСКИ ЕЗИК, ще Ви отговоря: Да, аз ще се заема с изготвянето на Вашата ДИПЛОМНА или КУРСОВА
РАБОТА на РУСКИ ЕЗИК и ще приключа Вашето "МЪЧЕНИЕ" ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ. Ще ви е много трудно да напишете
собствената си Дипломна или Курсова работа, ако НЕ ОБИЧАТЕ ДА ЧЕТЕТЕ АКАДЕМИЧНИ КНИГИ И СТАТИИ,
написани на професионален и сложен РУСКИ ЕЗИК.
АКО НЯМАТЕ ВРЕМЕ да събирате необходимата информация и не Ви се е налагало да напишете дори и двадесет
страници самостоятелно - тогава Вашата ситуация се усложнява неимоверно…
След като сте похарчили толкова много пари и средства за ОБУЧЕНИЕ, ще бъдете принудени или да ПРЕКРАТИТЕ
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ОБРАЗОВАНИЕТО СИ, което не е ОПЦИЯ за Вас или да потърсите ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ от ПРОФЕСИОНАЛЕН
СПЕЦИАЛИСТ с много практика в тази област, който да направи Вашата ДИПЛОМНА или КУРСОВА РАБОТА на
РУСКИ ЕЗИК в съответствие със зададените изисквания от Вашите преподаватели.
Свържете с мен и ВЕДНАГА се заемам да изготвя Дипломната или Курсовата Ви работа според Вашите изисквания И
ВИ ГАРАНТИРАМ СИГУРЕН УСПЕХ.
http://obiavidnes.com/obiava/155532/izgotvyane-na-diplomni-i-kursovi-raboti-na-ruski-ezik

Онлайн магазин за автоаксесоари Тонекс 1
Авточастите и аксесоарите на превозното ви средство не са издържали проверката на времето? Онлайн магазинът на
фирма Тонекс 1 ще предотврати повторен инцидент с оригинални маркови акумулатори, масла, добавки, течности за
чистачки и скоростна кутия, обезмаслители, защитни спрейове, пасти и аксесоари за интериор, каросерия и броня. В
каталогът присъстват и необходимите на всеки шофьор клеми за акумулатор, щипки, преходници, букси за ремарке,
ключове за свещи и маслен филтър, бърза връзка, комплект за смяна на накладки и за лепене на гуми, торксове, глухи
ключове и подобни изключително важни за каросерията детайли.
http://obiavidnes.com/obiava/155528/onlayn-magazin-za-avtoaksesoari-toneks-1

Хотели La Casa Цигов чарк
Хотели La Casa се намират на брега на язовир Батак, в прекрасната планиска местност Цигов Чарк. Комплекса
предлага, прекрасна почивка, апартаменти стаи. Хотелския комплекс разполага с луксозни стаи за за гости, който са
обзаведени изцяло с италиански материали
http://obiavidnes.com/obiava/155527/hoteli-la-casa-cigov-chark

Huawei P10 (златист) в комплект с протектор Huawei
Huawei P10 (златист) в комплект с протектор Huawei, поддържа 2 Sim карти, 5.1" (12.95 cm), Осемядрен Kirin 960 (Quad
Core Cortex-A73 2.4GHz & Quad Core Cortex-A53 1.8 GHz), 4GB, 64GB Flash памет(+microSD слот), 20 + 12 & 8 Mpix
camera, Android, 162g
http://obiavidnes.com/obiava/155520/huawei-p10-zlatist-v-komplekt-s-protektor-huawei

Скоростен лост ThrustMaster TSS Handbrake Sparco Mod
Скоростен лост ThrustMaster TSS Handbrake Sparco Mod, за PC(Windows 10, 8 & 7),
http://obiavidnes.com/obiava/155519/skorosten-lost-thrustmaster-tss-handbrake-sparco-mod

Работа в град Пловдив
Българска организация на труда - агенция за подбор на персонал, регистрирана по българското законодателство в МТСП
град Пловдив, бул Пещерско шосе 81
Телефони за контакт: 032 96 33 11 / 0888 59 60 88
За работодатели - промоционални цени - едногодишен договор за обслужване на фирмата Ви за изнамиране на работници
и служители
За работници и служители - безплатно Ви намираме работа в град Пловдив
град Пловдив
бул Пещерско шосе 81
032 96 33 11 / 0888 59 60 88
http://obiavidnes.com/obiava/155518/rabota-v-grad-plovdiv

Калъф за Samsung Note 9 N960 Clear Cover
Калъф за Samsung Note 9 N960 Clear Cover, силиконов, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/155517/kalyf-za-samsung-note-9-n960-clear-cover
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Калъф за Samsung Note 9 N960 Clear View Standing
Калъф за Samsung Note 9 N960 Clear View Standing, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155514/kalyf-za-samsung-note-9-n960-clear-view-standing

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155510/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/155509/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/155508/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155507/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/155506/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/155505/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/155504/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.
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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/155503/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/155502/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/155501/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155500/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155499/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155498/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155497/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155496/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/155495/individualno-obuchenie

Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover
Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover, силиконов, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155494/kalyf-za-samsung-note-9-n960-silicone-cover

Неустоими промоции и отстъпки от Joy Optics
В оптики GRAND OPTICS и JOY OPTICS ще откриете разнообразие от слънчеви очила на световни марки. Всички
слънчеви очила са с лятна отстъпка от -20% до -60%.
Валидност на промоцията: от 1-ви август до 31-ви август 2018г.
http://obiavidnes.com/obiava/155493/neustoimi-promocii-i-otstypki-ot-joy-optics

Мишка HAMA MC-200
Мишка HAMA MC-200, оптична (1200 dpi), кабел 1.5m, USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/155492/mishka-hama-mc-200

Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover
Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover, силиконов, син
http://obiavidnes.com/obiava/155491/kalyf-za-samsung-note-9-n960-silicone-cover

Светодиодна LED лента Asus ROG Addressable Led Strip
Светодиодна LED лента Asus ROG Addressable Led Strip, 30 pcs, 5V, 60cm
http://obiavidnes.com/obiava/155490/svetodiodna-led-lenta-asus-rog-addressable-led-strip

Мишка HAMA MC-200
Мишка HAMA MC-200, оптична (1200 dpi), кабел 1.5m, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155489/mishka-hama-mc-200

Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover
Калъф за Samsung Note 9 N960 Silicone Cover, силиконов, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155488/kalyf-za-samsung-note-9-n960-silicone-cover

Калъф за Samsung Note 9 N960 Protective Standing Cover
Калъф за Samsung Note 9 N960 Protective Standing Cover, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155487/kalyf-za-samsung-note-9-n960-protective-standing-cover

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/155486/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155485/kamagra-gel
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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/155484/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/155483/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/155482/cherna-mravka

Изберете стратегия при къртене и извозване с Хипо-3
Освен за улеснение на ремонтната дейност, съвместяването на дейностите къртене, чистене и извозване Ви пази от
глоби за замърсяване и нерегламентирано изхвърляне на боклук, от проблеми със съседите, от допълнителни непредвидени
разходи и главоболия.
http://obiavidnes.com/obiava/155478/izberete-strategiya-pri-kyrtene-i-izvozvane-s-hipo-3

Купувам земеделска земя в следните области: Враца, Монтана,Плевен и Видин.
Дейвид ГРУП ЕООД -купува обработваеми земеделски земи в област Враца в
-община Борован, в селата – Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково
-община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран, Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче,
Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец
-община Криводол, в селата – Баурене, Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер,
Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево, Уровене, Фурен
-община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево
-община Оряхово, в
селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци
- община Враца, в селата – Баница, Бели Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене,
Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци,
Челопек, Чирен
-община Хайредин, в селата – Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
трайно ползване и арендния договор.
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/155473/kupuvam-zemedelska-zemya-v-slednite-oblasti-vraca-montanapleven-i-vidin

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
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