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Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL Inspiron 1735 1737 for Intel UMA
http://obiavidnes.com/obiava/129552/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP EliteBook 2740p
http://obiavidnes.com/obiava/129551/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Pavilion G4-2000, G6-2000, G7-2000, 4-wires
http://obiavidnes.com/obiava/129550/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad S10-3S, 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/129549/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo Ideapad S9, S10 Series, 4 pin
http://obiavidnes.com/obiava/129548/ventilator-za-laptop

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/129547/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Apple MacBook Air A1369, A1466
http://obiavidnes.com/obiava/129546/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Compaq G50, G60, CQ60, CQ50 (Type 2), 3 screw holes
http://obiavidnes.com/obiava/129545/ventilator-za-laptop

0886564750
Шпасловки, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати , минерални мазилки, замазки, здария, и
др.довършителни ремонти, започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/129544/0886564750

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
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и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129543/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129542/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129541/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129540/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129539/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
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вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129538/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129537/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129536/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, DELL VOSTRO V130
http://obiavidnes.com/obiava/129535/ventilator-za-laptop

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129534/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129533/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
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моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129532/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129531/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Предлагаме заеми между частност сериозно и бързо в 72 часа
Здравейте,
Аз ви постави със заем от 5000 евро 1,500,000 EURO до много прости думи на хора, които могат да изплатят. Аз също
правят инвестиции
и заеми между особено на всички видове. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с
моя адвокат и срок на достъпни цени погасяване. Ние не знаем какво употребявате и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всички искания предложения от проценти и плащанията на деления и аз ще бъда
вашата помощ. И накрая, за повече разбиране, моля свържете се с мен не е-мейл: credifrancaise06@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129530/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-byrzo-v-72-chasa

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Compaq CQ58, Hp Pavilion G58
http://obiavidnes.com/obiava/129521/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Lenovo IdeaPad Z470
http://obiavidnes.com/obiava/129520/ventilator-za-laptop

Бригади с опит извършват абсолютно всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти: - груб строеж и зидария - направа и ремонт на покриви - къртене и извозване вътрешни и външни топлоизолации - машинна мазилка и замазка, маш. боядисване - хидроизолации - гипсокартон, окачени
тавани, преградни стени - скрито осветление, разчупени тавани ( на различни нива ) и др. - усвояване на тераси и всякакви
преустройства - всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци - шпакловка със сатен гипс и колор кит, латекс всякакви декоративни мазилки - поставяне на теракот, фаянс и гранитогрес - облицовка с всички видове камък - шлайфан
и щампован бетон - Ел. инсталации, ОиВ, ВиК, и други. Безплатен, неангажиращ оглед и консултации, оферта, договор,
професинализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/129519/brigadi-s-opit-izvyrshvat-absolyutno-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Pavilion DV3-1000, CQ35
http://obiavidnes.com/obiava/129518/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP Pavilion DV5000, DV5100, DV5200, Presario V5000
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http://obiavidnes.com/obiava/129517/ventilator-za-laptop

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, 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/129516/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS VivoBook S451 14"
http://obiavidnes.com/obiava/129515/ventilator-za-laptop

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129514/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129513/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

Страница 7/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2017

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129512/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Gateway NV52, 4 pin
http://obiavidnes.com/obiava/129511/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP ENVY 15-J series, ENVY 17-J series
http://obiavidnes.com/obiava/129510/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Samsung NP300E5C
http://obiavidnes.com/obiava/129509/ventilator-za-laptop

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
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кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129508/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129507/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129506/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Мрежа против насекоми с магнити за врати
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Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129505/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/129504/masajna-kushetka-magicpro

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129503/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129502/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129501/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Sony VAIO SVF13N
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http://obiavidnes.com/obiava/129500/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, HP dv6000, dv6100 за сериите с вградено видео
http://obiavidnes.com/obiava/129499/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS Transformer Book TP550
http://obiavidnes.com/obiava/129498/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS X32U, U32U
http://obiavidnes.com/obiava/129497/ventilator-za-laptop

Sony Exmor APS HD ILCE-6500L
Sony Exmor APS HD ILCE-6500L, без обектив, 24.2 Mpix, 2.95"(7.493cm) LCD дисплей, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, micro HDMI,
micro USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/129496/sony-exmor-aps-hd-ilce-6500l

Органайзер за бюро Wedo 1301107
Органайзер за бюро Wedo 1301107, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129495/organayzer-za-byuro-wedo-1301107

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 1601
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 1601, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129494/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-exclusive-1601

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/129493/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/129492/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 6001
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 6001, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129491/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-exclusive-6001

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 604001
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Exclusive 604001, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/129490/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-exclusive-604001

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Montego 1600
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Montego 1600, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129489/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-montego-1600

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/129488/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Montego 6000
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Montego 6000, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129487/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-montego-6000

Органайзер за бюро Wedo
Органайзер за бюро Wedo, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129486/organayzer-za-byuro-wedo

Органайзер за бюро Wedo Acrylic Crystallic 4016
Органайзер за бюро Wedo Acrylic Crystallic 4016, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/129485/organayzer-za-byuro-wedo-acrylic-crystallic-4016

Органайзер за бюро Wedo Bamboo 1007
Органайзер за бюро Wedo Bamboo 1007, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/129484/organayzer-za-byuro-wedo-bamboo-1007

Органайзер за бюро Wedo Bamboo 1607
Органайзер за бюро Wedo Bamboo 1607, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/129483/organayzer-za-byuro-wedo-bamboo-1607

Органайзер за бюро Wedo Bamboo 611707
Органайзер за бюро Wedo Bamboo 611707, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/129482/organayzer-za-byuro-wedo-bamboo-611707

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
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!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129481/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129480/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
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Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129479/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Органайзер за бюро Wedo Bamboo 61407
Органайзер за бюро Wedo Bamboo 61407
http://obiavidnes.com/obiava/129478/organayzer-za-byuro-wedo-bamboo-61407

Стъклена интериорна врата Sand G 14-7
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
http://obiavidnes.com/obiava/129477/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-7

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
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шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://varna.porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/129476/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129475/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Стъклена интериорна врата Print G 13-6 с каса Венге
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Закаляването е процес, при който стъклото е подложено
на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на температурите. При счупване,
то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При серия Print се слепват две 4 мм стъкла, чрез специален термичен
процес, като между тях се поставя фолио с принт. Принтът може да бъде едностранен или двустранен.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са:
60/197см
70/197 см
80/197 см
90/197 см
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/129474/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-6-s-kasa-venge

Органайзер за бюро Wedo Bamboo 61507
Органайзер за бюро Wedo Bamboo 61507, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/129473/organayzer-za-byuro-wedo-bamboo-61507
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Стъклена интериорна врата, Print G 13-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността
при счупване. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре,
лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от
едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/129472/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-1

Професионално обучение за Барани
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в оборудван бар и учебен кабинет. Приготвяне на:
- Високоалкохолни коктейли в шейкър, барова чаша, шотове
- Безалкохолни коктейли
- Топли напитки и кафета
- Шейкове, смутита, фрапета, айс коктейли
- Украси на коктейлите. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/129471/profesionalno-obuchenie-za-barani

Професионално обучение за Готвачи
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН. По желание може да се извърши превод и легализация на
чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам,Пиле Рокфор,Запечени картофки с розмарин,Бонбони от
моркови,Фаршировани яйца с млечен хайвер,Гювечета,Щрудел с ябълки и канела,Воловани, Бушета,Свежа салата в
хрупкав пармезан с наров дресинг,Кремсупа с броколи,Билкови крутони,Иволтини от палачинки ,Милфльой от домати с
мус от сирена,Пилешки хапки в корнфлейкс,Дип Айоли,Кокосови трюфели, Брускети с яйца,Антипасто витамина с
ементал и прошуто,Мус в шотове с карамелизиран белтък,Панакота с плодове, Полента с гъби и други предястия, ястия
и десерти.
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http://obiavidnes.com/obiava/129470/profesionalno-obuchenie-za-gotvachi

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/129469/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, опушена
http://obiavidnes.com/obiava/129468/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, прозрачна
http://obiavidnes.com/obiava/129467/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Пълна гама от услуги по откриване на фирма
Откриване на фирма е процедура, за която е нужно набавяне и попълване на редица документи. Специфичността им
изисква сериозен и внимателен подход за да може самата регистрация на фирма в Агенцията по вписвания да мине
успешно и без отказ. За да сте сигурни, че всичко ще мине бързо и безпроблемно е добре да ползвате услугите на фирма,
която първи това ежедневно и е запозната с всички подробности относно откриване на фирма.
Компанията Смарт бизнес ООД е точно такава фирма, която разполага с компетентни и опитни юристи в сферата на
търговското право. Смарт бизнес ООД предлага услуги по регистрация на фирма от много години и предлага една от
най-качествените услуги на пазара. Доверявайки ни се за регистрация на Вашата фирма, Вие получавате качествена
услуга от компетентни лица, които ще Ви консултират безплатно по всички въпроси, които Ви интересуват по самото
откриване на фирма.
Освен това Смарт бизнес ООД извършва правни консултации от сферата на търговското право, като за всички техни
клиенти, те са безплатни през целия процес по регистрация на фирма. Независимо дали искате да направите регистрация
на ЕООД или имате съдружник или съдружници, Вашата нова фирма ще има успешен старт ако се доверите на Смарт
бизнес ООД.
Ако искате да получите регистрация максимално бързо и безпроблемно, то потърсете помощ от квалифицираните
юристи на фирмата. Посетете сайта им: http://regismart.com/
Свържете се с тях на указаните телефони и ще се убедите, че това е бил първата правилна крачка по пътя на развитие
на бизнеса Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/129466/pylna-gama-ot-uslugi-po-otkrivane-na-firma

Регистрация на ЕООД и ООД
Предприемачеството и ръководеното на собствен бизнес е свързано с голям обем документация. И тя започва още при
самото откриване на фирма, независимо каква ще бъде нейната правна форма. Когато се решите да предприемете тази
стъпка - регистрация на ЕООД или ООД , трябва да сте наясно с това. Съществува начин обаче да не Ви се налага да се
сблъсквате с нея още от самото начало и същевременно да се информирате относно някои особености във фирмената
администрация и фирменото право. Обърнете се към Фирма Регихелп ООД, която от дълги години се занимава с
регистрация на фирми. Натрупала е завиден опит и ще бъде Вашият първи партньор и консултант. Една регистрация на
фирма отнема време, средства и нерви за справяне с цялата документация. На всичкото отгоре агенцията по
вписванията може да откаже регистрацията на вашата фирма, ако сте попълнили всички документи коректно или по
други причини, за която не е имало как да сте наясно. Не рискувайте фал старт за бизнеса си, а се доверете на
професионалисти.
Фирмата има дългогодишен опит в регистрацията на търговски дружества в София. Намира се ж.к. Гео Милев 1111, ул.
Елисавета Багряна 14, партер, офис 1 (на 30 м. от входа на Агенция по вписванията) Добрата работа и професионалното
отношение са гарантирани. Посетете сайта им: http://regihelp.com/
http://obiavidnes.com/obiava/129465/registraciya-na-eood-i-ood

Счетоводни услуги от Гранд Консулт
Дори по-голямите компании вече са осъзнали, че външните счетоводни услуги, които предлагат счетоводни къщи са
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много по-изгодни. Този бизнес за счетоводно обслужване се разраства тъй като има много преимущества и става все
по-предпочитан от повечето от фирмите.
Счетоводна кантора Гранд Консулт е една много добра счетоводна фирма, която предлага счетоводно обслужване на
конкурентни цени. В нея работят екип от отлично професионално подготвени счетоводители и има строга организация,
която гарантира коректно водени счетоводни услуги за всеки клиент на счетоводната къща. Към всяка фирма, която е
доверила счетоводството си на счетоводна кантора Гранд Консулт се подхожда индивидуално. Основна цел е безгрешно
водено счетоводство и максимално добри финансови резултаи за всеки клиент. За своите нови клиенти счетоводна къща
Гранд Консулт има специални оферти и ако искате да се запознаете с тях подробно, посетете фирмения им сайт:
http://grandconsult.net/
http://obiavidnes.com/obiava/129464/schetovodni-uslugi-ot-grand-konsult

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, сива
http://obiavidnes.com/obiava/129463/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Счетоводни услиги от Гранд Консулт
Дори по-голямите компании вече са осъзнали, че външните счетоводни услуги, които предлагат счетоводни къщи са
много по-изгодни. Този бизнес за счетоводно обслужване се разраства тъй като има много преимущества и става все
по-предпочитан от повечето от фирмите.
Счетоводна кантора Гранд Консулт е една много добра счетоводна фирма, която предлага счетоводно обслужване на
конкурентни цени. В нея работят екип от отлично професионално подготвени счетоводители и има строга организация,
която гарантира коректно водени счетоводни услуги за всеки клиент на счетоводната къща. Към всяка фирма, която е
доверила счетоводството си на счетоводна кантора Гранд Консулт се подхожда индивидуално. Основна цел е безгрешно
водено счетоводство и максимално добри финансови резултаи за всеки клиент. За своите нови клиенти счетоводна къща
Гранд Консулт има специални оферти и ако искате да се запознаете с тях подробно, посетете фирмения им сайт:
http://grandconsult.net/
http://obiavidnes.com/obiava/129462/schetovodni-usligi-ot-grand-konsult

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, синя
http://obiavidnes.com/obiava/129461/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, червена
http://obiavidnes.com/obiava/129460/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Поставка за документи Ark Compact
Поставка за документи Ark Compact, черна
http://obiavidnes.com/obiava/129459/postavka-za-dokumenti-ark-compact

Блиндирана входна врата T-904
Блиндирана входна врата, изработена от 1.5мм прахово боядисан метал и 10мм фрезовани MDF панели.
Крилото представлява два MDF панела по 10мм, между които има метален лист с дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж
за шумо и топлоизолация от минерална вата и е с допълнително метално оребряване. Панелът е с с ламинатно покритие.
Дебелината на крилото е 90мм. Лицевият и вътрешният панел са с красива фрезована шарка, като от вътрешната
страна на вратата има допълнителен MDF елемент, който представлява рамка на MDF панела. По този начин се
придава стилен и завършен вид на крилото. Има три пасивни шипа, които влизат в касата при затворено положение. За
по-добра изолация са поставени и допълнителни гумени уплътнения.
Касата е изработена от 1.5мм прахово боядисан метал. Та е регулируема и се предлага с первази от двете страни.
Всички входни врати от серия Елеганс са снабдени с метални планки на касата, за по-голяма сигурност. С тяхна помощ
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фиксацията при монтирането е много по-добра.
http://obiavidnes.com/obiava/129458/blindirana-vhodna-vrata-t-904

Поставка за документи Ark
Поставка за документи Ark, двойна, прозрачна
http://obiavidnes.com/obiava/129457/postavka-za-dokumenti-ark

Лежанки
Най-честата причина за поява на дискова херния е напредването на възрастта, тъй като междупрешлянните дискове
загубват своята гъвкавост. Съществуват безброй методи за лечението на дискова херния, като едни от най-безопасните
е използването на инверсни лежанки от LejankiBG .
http://obiavidnes.com/obiava/129456/lejanki

Поставка за документи Ark
Поставка за документи Ark, тройна, прозрачна
http://obiavidnes.com/obiava/129455/postavka-za-dokumenti-ark

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да
заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
Цена – 400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - 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
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
-
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https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
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 телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/129454/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/129453/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Поставка за документи Wedo Acrylic Exclusive
Поставка за документи Wedo Acrylic Exclusive, черна
http://obiavidnes.com/obiava/129452/postavka-za-dokumenti-wedo-acrylic-exclusive

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129451/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система за омекотяване на варовикова вода - ТехноМаг
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129450/elektronna-sistema-za-omekotyavane-na-varovikova-voda---tehnomag

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
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Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129449/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня - система SILVER
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/129448/ultrazvukova-peralnya---sistema-silver

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129447/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129446/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129445/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129444/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
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венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129443/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129442/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129441/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:

Страница 25/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2017

тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129440/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Хидроизолации, ремонт на покриви, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/129439/hidroizolacii-remont-na-pokrivi-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/129438/cours-de-bulgare-pour-trangers

Лаптоп Acer Aspire VX5-591G-73W0
Лаптоп Acer Aspire VX5-591G-73W0, четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED
Display & GF GTX 1050 Ti 4GB (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 (Type-C), Linux, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/129437/laptop-acer-aspire-vx5-591g-73w0

Поставка за документи Wedo Acrylic Montego
Поставка за документи Wedo Acrylic Montego, прозрачна
http://obiavidnes.com/obiava/129436/postavka-za-dokumenti-wedo-acrylic-montego

Лакиране на паркет от Класик паркет
Редене на естествен паркет. Монтаж на ламиниран паркет. Циклене. Фугиране. Лакиране. Работим без почивен ден.
Качество и коректност. http://www.klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/129435/lakirane-na-parket-ot-klasik-parket

Поставка за документи Wedo Bamboo
Поставка за документи Wedo Bamboo, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/129434/postavka-za-dokumenti-wedo-bamboo
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ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129433/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129432/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129431/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Блиндирана входна врата с код Т110, цвят Спарта
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF - фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размерите на вратата с касата са 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
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навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка
с по три активни шипа. Добавена е и трета скрита ключалка, тип „резе“, от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- Крило 7 см , изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- обков: иноксова, сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор, подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/;
- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на пантите, крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
които при затворено положение на вратата са скрити в касата.
***Повърхността на вратата е без UV-защита!
http://obiavidnes.com/obiava/129430/blindirana-vhodna-vrata-s-kod-t110-cvyat-sparta

Интериорна врата Gama 208p, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/129429/interiorna-vrata-gama-208p-cvyat-zlaten-dyb

Поставка за документи Wedo Starlet
Поставка за документи Wedo Starlet, черна
http://obiavidnes.com/obiava/129428/postavka-za-dokumenti-wedo-starlet

Интериорна врата Gama 208p, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
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http://obiavidnes.com/obiava/129427/interiorna-vrata-gama-208p-cvyat-zlaten-dyb

Ремонт на покриви на ниски цени
РЕМОНТ НА ПОКРИВИ АСФАЛТИРАНЕ НА ДВОР,АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКО МЕСТА, УСВОЯВАНЕ НА
ТЕРАСИ,ЗИДАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВИ,НОВИ ПОКРИВ НИСКИ ЦЕНИ,
РАБОТИМ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
За огледи и консултции
tell: 0884 956 219/0893 833 091
С удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще изготвим конкретна оферта
за Вашите нужди и ще изпълним поставената задача с прецизност и качество.
http://obiavidnes.com/obiava/129426/remont-na-pokrivi--na-niski-ceni

Визитник за бюро Wedo Bamboo
Визитник за бюро Wedo Bamboo, с топче, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/129425/vizitnik-za-byuro-wedo-bamboo

Визитник за бюро Wedo Cristallic 4416
Визитник за бюро Wedo Cristallic 4416, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/129424/vizitnik-za-byuro-wedo-cristallic-4416

Визитник за бюро Wedo Exclusive 4401
Визитник за бюро Wedo Exclusive 4401, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/129423/vizitnik-za-byuro-wedo-exclusive-4401

Визитник за бюро Wedo Exclusive
Визитник за бюро Wedo Exclusive, с топче, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/129422/vizitnik-za-byuro-wedo-exclusive

Визитник за бюро Wedo Montego
Визитник за бюро Wedo Montego, с топче, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/129421/vizitnik-za-byuro-wedo-montego

Визитник за бюро Wedo Montego 4400
Визитник за бюро Wedo Montego 4400, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129420/vizitnik-za-byuro-wedo-montego-4400

Телчета за телбод Kangaro 26/6-1М
Телчета за телбод Kangaro 26/6-1М, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129419/telcheta-za-telbod-kangaro-266-1m

Телчета за телбод Kangaro №10/4
Телчета за телбод Kangaro №10/4, сини
http://obiavidnes.com/obiava/129418/telcheta-za-telbod-kangaro-104

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Нашите заем курс от 3000 до 20 000 000, ние ви предлагаме финансов ръководство да помогне за
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подобряване на вашия бизнес и предлагат решения дълг. За повече информация свържете се с нас днес, чрез електронна
поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129417/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Интериорен дизайн
Интериорен дизайн
Заснемане на обекта и оразмеряване
Представяне на DWG чертеж|AutoCad| : Maщабно разчертаване на зададения обект
Изработване на 3D визуализация: Виртуален проект в 3D
http://obiavidnes.com/obiava/129416/interioren-dizayn

Телчета за телбод Kangaro №10/4
Телчета за телбод Kangaro №10/4, червени
http://obiavidnes.com/obiava/129415/telcheta-za-telbod-kangaro-104

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора
http://obiavidnes.com/obiava/129001/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129414/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Телчета за телбод Kangaro №10/4
Телчета за телбод Kangaro №10/4, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/129413/telcheta-za-telbod-kangaro-104

лед светлини за джип
Iauto.bg ви предоставя голям избор от led барове за вашият офроуд автомобил. С тези светлини имате възможността
да осветявате вашият път както никога до сега. Led прожектор на невероятна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/129412/led-svetlini-za-djip

Телчета за телбод Kangaro №10-1M
Телчета за телбод Kangaro №10-1M, сребристи
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http://obiavidnes.com/obiava/129411/telcheta-za-telbod-kangaro-10-1m

Стоматологичен център ФАМА БОНА
Стоматологичен център ФАМА БОНА има 18 годишен опит в дентална медицина и да даваме на
пациентите си решения на проблемите им, здраве, красиви усмивки, нов живот и самочувствие, което ще ги направи
още по-успешни и щастливи.
Със съвременните технологии перфектната усмивка вече е лесно постижима.ЗАПИШЕТЕ СИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАС !
Допълнителни услуги:
1. извършване на ФОКАЛНА ДИАГНОСТИКА И ПАТОГАЛВАНИЗЪМ от най ново поколение -Стоматологичен
център ФАМА БОНА!
2. ИМАТЕ ПРОБЛЕМ- скърцане със зъби. Шини за бруксизъм
3. Индивидуални шини за избелване, изработени в лабораторията по отпечатък от устата на пациента. Вземете
вашата безплатна шприца за избелване!
4. Медицински обеци с най-добрите системи за пробиване на уши в света.
5. БОНДИНГ с дентален микроскоп от Фама Бона за корекция на различни несъвършенства на зъбите!
6. Стоматологичен център ФАМА БОНА в абонаментното обслужване на фирми.
7. Договор с НЗОК.
8. Спешен кабинет.
9. инфрачервена камера за термодиагностика ТЕСТ НА ГАЛЕН на фокални огнища!ОТ ФАМА БОНА!
10. Лазертерапията със студена светлина (нискочестотна лазерна терапия – LLLT/Съвременен подход помощ при
лечение във физиотерапията на ФАМА БОНА!
http://obiavidnes.com/obiava/129410/stomatologichen-centyr-fama-bona

Телчета за телбод Centrum 24/6
Телчета за телбод Centrum 24/6, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129409/telcheta-za-telbod-centrum-246

Решения – професионално SEO за вашия сайт
Ако смятате, че вашият уеб сайт, електронен магазин, блог или друга форма на присъствие в уеб не реализира
достатъчно добри резултати, то тогава тази услуга е за вас.
http://obiavidnes.com/obiava/129408/resheniya--profesionalno-seo-za-vashiya-sayt

Телчета за телбод Centrum 24/6
Телчета за телбод Centrum 24/6, медни
http://obiavidnes.com/obiava/129407/telcheta-za-telbod-centrum-246

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/129406/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/129405/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Телчета за телбод Centrum №10
Телчета за телбод Centrum №10, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129404/telcheta-za-telbod-centrum-10

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
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/129403/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129402/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129401/inkubatori

Телчета за телбод 23/10
Телчета за телбод 23/10, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129400/telcheta-za-telbod-2310

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129399/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129398/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129397/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129396/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129395/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie
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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.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129394/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129393/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129392/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
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/129391/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
http://obiavidnes.com/obiava/129390/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129389/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129388/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Телчета за телбод 23/13
Телчета за телбод 23/13, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129387/telcheta-za-telbod-2313
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Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126576/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/129386/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129385/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129384/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

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.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129383/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129382/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129381/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
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
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http://obiavidnes.com/obiava/129380/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/129379/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
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/124779/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie
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Телчета за телбод 24/6
Телчета за телбод 24/6, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129378/telcheta-za-telbod-246

Телчета за телбод 10/4
Телчета за телбод 10/4, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129377/telcheta-za-telbod-104

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129376/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
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No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129375/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129374/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Кламери Centrum
Кламери Centrum, 78mm, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129373/klameri-centrum

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/129372/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo
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Кламери Centrum
Кламери Centrum, 28mm, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/129371/klameri-centrum

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129370/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129369/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129368/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

бързо и спешно кредит /// catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129367/byrzo-i-speshno-kredit--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129366/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи 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 в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 26.03.2017г.
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/129365/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1
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Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 20.04.2017 Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129364/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129363/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

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 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 26.03.2017 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/129362/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Курс по португалски език ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В2.1. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всяка събота от 13.30 до 16.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 200
лв. Начало : 25.03.2017
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/129361/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

Курс по португалски език ниво В1
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . Курсът се провежда всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 250
лв. Начало : 28.03.2017
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/129360/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. 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/129359/portugalski-ezik----nivo-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.03.2017 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/129358/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 20.03.2017
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129357/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Начало :
27.03.2017 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/129356/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечер курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Spazio
Italia. 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 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 200 лева.
Начало : 19.04.2017
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/129355/kurs-po-italianski-ezik--a1

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/129354/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/129353/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv
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Инкубатори от Borisof &son
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 215 лв
100яйца - 265 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/129352/inkubatori-ot-borisof-son

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/129351/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни, непълнолетни и зависими...,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129350/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali
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Строителни услуги боя, шпакловка и др.
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
обадете се няма да съжалявате и търсите други майстори повече.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/129349/stroitelni-uslugi-boya-shpaklovka-i-dr

Покривни ремонти - Американски улуци
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/129348/pokrivni-remonti----amerikanski-uluci

Металотърсач - любителски
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и любителски металотърсачи, както и
книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
http://obiavidnes.com/obiava/129347/metalotyrsach---lyubitelski

Хидроизолация от професионалисти
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/129346/hidroizolaciya-ot-profesionalisti

ремонт на покриви
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/129345/remont-na-pokrivi

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
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5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/129344/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/129343/zaem-do-7000-lv

Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен,оранжев,бял,кафяв,светло зелен
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/129342/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna
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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129341/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129340/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
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Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129339/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129338/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Батерия за лаптоп (заместител) за Dell Inspiron 1464 1564 1764
Батерия за лаптоп (заместител) за Dell Inspiron 1464 1564 1764, 6 клетъчна, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129337/bateriya-za-laptop-zamestitel-za-dell-inspiron-1464-1564-1764

Слушалки Ovleng V8-2
Слушалки Ovleng V8-2, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129336/slushalki-ovleng-v8-2

Батерия за лаптоп (оригинална) за Acer Aspire ES1-531 ES1-131 ES1-512 ES1-520
Батерия за лаптоп (оригинална) за Acer Aspire ES1-531 ES1-131 ES1-512 ES1-520, 3 клетъчна, 3300mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129335/bateriya-za-laptop-originalna-za-acer-aspire-es1-531-es1-131-es1-512-es1-520
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Батерия за лаптоп (заместител) за Samsung NP-N110 NP-N120 NP-N130 NP-N140 N510 N270
Батерия за лаптоп (заместител) за Samsung NP-N110 NP-N120 NP-N130 NP-N140 N510 N270, 6 клетъчна, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129334/bateriya-za-laptop-zamestitel-za-samsung-np-n110-np-n120-np-n130-np-n140-n510-n

Слушалки Ovleng V8
Слушалки Ovleng V8, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129333/slushalki-ovleng-v8

Батерия за лаптоп (заместител) Sony VAIO VGN-AR VGN-CR VGN-NR VGN-SZ
Батерия за лаптоп (заместител) Sony VAIO VGN-AR VGN-CR VGN-NR VGN-SZ, 6 клетъчна, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129332/bateriya-za-laptop-zamestitel-sony-vaio-vgn-ar-vgn-cr-vgn-nr-vgn-sz

Батерия за лаптоп (заместител) за IBM Thinkpad R61 T61 R400 T400
Батерия за лаптоп (заместител) за IBM Thinkpad R61 T61 R400 T400, 9 клетъчна, 7200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129331/bateriya-za-laptop-zamestitel-za-ibm-thinkpad-r61-t61-r400-t400

кредит в 24 часа /// catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129330/kredit-v-24-chasa--catherinemoutier13gmailcom

спешно заем за 48 часа
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129329/speshno-zaem-za-48-chasa

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129328/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129327/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/129326/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129325/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129324/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129323/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129322/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129321/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129320/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129319/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom
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кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129318/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129317/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129316/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129315/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129314/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--catherinemoutier13gmailcom

КУРС “КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ” ВТОРО НИВО - СОФИЯ, ВРАЦА, МЕЗДРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по масажи
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Антицелулитен масаж
2. Вакуумен масаж (вендузи)
3. Меден масаж (апи терапия)
4. Козметичен масаж на лице
5. Рефлекторен масаж върху ходила и длани
6. Крио масаж
7. Солеви масаж
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с безплатно 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.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
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обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129313/kurs-klasicheski-masaj-vtoro-nivo---sofiya-vraca-mezdra

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129312/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

КУРС “Класически - Шведски масаж” СОФИЯ, ВРАЦА, МЕЗДРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по масажи
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Теоретична концепция в класическия - шведски масаж
2. Показания и противопоказания, хигиенни изисквания
3. Анатомия - физиология (мускули, кости, нервна система)
4. Видове масажи в класическия масаж - лечебен, релаксиращ, спортен тунизиращ, антицелулитен
5. Основни масажни техники и похвати
6. Практическо изпълнение на частичен и цялостен масаж
7. Практични техники за използване тялото на масажиста за изпълнение на терапията (лесно, щадящо и ефективно
въздействие)
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с безплатно 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.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129311/kurs-klasicheski---shvedski-masaj-sofiya-vraca-mezdra

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129310/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Грим“ СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по „ГРИМ“ по утвърдени програми от МОН и ЕС,
висококвалифицирани знания и умения и легитимно международно Удостоверение за професионално обучение.
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
По време на курса ще изучавате:
- Видове декоративна козметика според типа кожа и подготовка на лицето
- Контуриране и скулптуриране според формата на лицето
- Цветове и типове грим, подходящи за клиента
- Етапи за нанасяне на грима
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- Обработка на детайли
Устни
Вежди
Поставяне на изкуствени мигли
Скули – подбор на цвят, линия и техика на нанасяне
- Грим на очите
Дневен грим
Вечерен грим
Булчински грим
Официален грим
- Съчетаване на грима с облеклото
- Хигиена на работното място
- Професионално отношение към клиентите
- В цената са включени всички материали
-Обучението ще се извършва с декоративна козметика ''Technic''; ''Inglot''; ''Kryolan''; ''Revolution Makeup'' и други.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129309/profesionalen-kurs-grim-sofiya-kyrdjali-pernik

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129308/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
ХАСКОВО, БУРГАС

СОФИЯ, ПЕРНИК, КЪРДЖАЛИ,

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129307/profesionalen-kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika----sofiya-pernik-kyrdjali

Батерия за лаптоп (заместител) HP mini 110-3000 110-3100 CQ10-400
Батерия за лаптоп (заместител) HP mini 110-3000 110-3100 CQ10-400, 6 клетъчна, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129306/bateriya-za-laptop-zamestitel-hp-mini-110-3000-110-3100-cq10-400
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оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129305/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Педикюр“

СОФИЯ, ПЕРНИК, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ПЕДИКЮР.
Интензивният Курс по Педикюр е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и
умения. При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- структура на оформяне на нокътната плочка,
- класически педикюр,
- френски педикюр,
- рисунки върху ноктите / декорации/,
- дезинфекциране на инструментите педикюриста
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с безплатно 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.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129304/profesionalen-kurs-pedikyur----sofiya-pernik-kyrdjali-haskovo-burgas

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129303/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Маникюр и педикюр“ СОФИЯ, ПЕРНИК, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО,
БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. Интензивният Курс по
Маникюр е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с
безплатно 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.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129302/profesionalen-kurs-manikyur-i-pedikyur-sofiya-pernik-kyrdjali-haskovo-burgas
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Професионален курс „Маникюр и ноктопластика“
ПЕРНИК, БУРГАС

СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО,

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА. Интензивният
Курс по Маникюр е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с
безплатно 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.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129301/profesionalen-kurs-manikyur-i-noktoplastika---sofiya-kyrdjali-haskovo-pernik

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129300/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „НОКТОПЛАСТИКА“ СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, ПЕРНИК,
БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по НОКТОПЛАСТИКА.
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Ноктопластика – видове, въведение,Болести по ноктите и кожата
- Структура на нокътя и анатомия на ръката,
- Най-често срещани заболявания по ноктите – гъбични заболявания, петна, набръздявания по ноктите,
- Техника на работа, техника на безопасност и хигиена на работа,
- Техники на работа с хибридни лакове,
- Задължителни стъпки при изпълнение на ноктопластиката, дезинфектиращи средства, техника на безопасност и
хигиена на работа. Упражнение
- Ноктопластика с удължител и гел и UV лампа
- Изграждане с гел и UV лампа
- Перманентен френски маникюр с гел и UV лампа
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с
безплатно 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
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работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129299/profesionalen-kurs-noktoplastika-sofiya-kyrdjali-haskovo-pernik-burgas

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129298/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Маникюр“ СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, ПЕРНИК, БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР. Интензивният Курс по Маникюр е
подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При провеждането на
курсове при нас ще изучавате:
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Най-често срещани заболявания по ноктите – гъбични заболявания, петна, набраздявания по ноктите,
- Видове оформления на нокътя,
- Необходими инструменти за маникюр,
- Техника на работа, хигиена, безопасност,
- Задължителни стъпки при изпълнение на маникюр, дезинфектиращи средства, техника на нанасяне на база, основен лак,
топ лак. Упражнение
- Декорации – видове материали за декорация, необходими инструменти. Упражнение,
- Работа с хибриден лак - гел лак (polish),
- Грижи за ръцете и ноктите. Препоръки към клиента
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, заедно с
безплатно 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.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129297/profesionalen-kurs-manikyur-sofiya-kyrdjali-haskovo-pernik-burgas

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129296/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom
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оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129295/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Фризьорство” СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, ШУМЕН, ПЕРНИК,
БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО.
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване- техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Грим - Дневен грим, Вечерен грим, Булчински грим, Официален грим
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129294/profesionalen-kurs-frizyorstvo--sofiya-kyrdjali-haskovo-shumen-pernik-burga

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129293/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

Професионален курс „Козметика” София, Кърджали, Хасково, Шумен, Бургас
Курсовете са индивидуални / самостоятелни.
Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности
на центъра. Курсовете са лицензирани от МОН с международно признат статут.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа.
Курсът по Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като
козметици с педагогическа правоспособност. Салонът за обучение по Козметика и провеждане на часовете по практика
е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици
Учебен план програма на курс по "Козметика":
1. Анатомия на главата
2. Кожа и кожни предатъци
3. Функции на кожата
4. Диагностика на типа кожа
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5. Видове кожа
6. Общи грижи за кожата
7. Козметични недостатъци
8. Козметични заболявания
9. Козметичен масаж на лице
10. Лечебен масаж по Жаке
11. Апарати в козметиката – пароозонатор, дарсонвал, ултразвук, вакуум, микродермаабразио, кавитация RF, термаж,
дермапен, целутрон
12. Професионални козметични продукти
13. Видове маски и актини съставки
14. Почистване на лице
15. Видове депилация
16. Видове козметични услуги: показания и противопоказания, техники
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129292/profesionalen-kurs-kozmetika-sofiya-kyrdjali-haskovo-shumen-burgas

оферта на заем пари с лихва от 3% //catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129291/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3-catherinemoutier13gmailcom

предлагаме бързи и спешни /// catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129290/predlagame-byrzi-i-speshni--catherinemoutier13gmailcom

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811080 Сервитьор-барман, специалност 8110801
Обслужване на заведения в общественото хранене
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Главен сервитьор, Обслужващ, бюфет/лавка, Салонен управител,
Сервитьор, Отговорник, търговска зала, Барман
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/129289/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

курс „ СЛАДКАР“ ХАСКОВО
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: сладкар, помощник-сладкар
Курсът обхваща следните знания и умения:
1. Пандишпанени и виенски маси
2. Кексови и козуначени маси
3. Белтъчни маси (целувчени и шаммаси)
4. Бадемови маси
5. Хипен маси (вафлени маси)
6. Парено тесто
7. Флорентинени маси
8. Кремове - бъркани, варени, разбити
9. Плънки - щройсел, орехови, плодови, франчипанови, пунш-плънки
10. Глазури и заливки
11. Торти
12. Пасти
13. Рула
14. Десерти
15. Петифури
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129288/kurs--sladkar--haskovo

Курс “Готвач” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811070 Готвач, специалност 8110701 Производство на
кулинарни изделия и напитки
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129287/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie
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Курс “Ресторантьор” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811060 Ресторантьор, 8110602 Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател, ресторант,
Управител, сладкарница /кафене, Управител, снек-бар
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129286/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie

Курс “Камериер” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811030 Камериер, специалност 8110301 Хотелиерство
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в
реална работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Главен камериер / камериерка, хотел, Камериер/камериерка,
Домакин, Домакин (пазач), къмпинг, Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др., Домашна
помощница, Иконом, Прислужник, поддържане на къща
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129285/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството,
специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в
реална работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
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дават предимство при кандидатстване за работа.
След завършване на курса можете да работите като: Служител, рецепцията в хотел, Администратор, хотел,
Информатор, приемна, Рецепционист
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129284/kurs-administrator-v-hotelierstvoto---distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на
хотелиерството
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в
реална работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Свидетелство за професионална квалификация по образец
3-54 на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Управител на хотел, Управител на къмпинг, Управител на къща за
гости, Управител на мотел, Управител на пансион, Ръководител на отдел в хотел
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129283/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie

Курс “Помощник пътен строител” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582090 Помощник пътен строител, специалност
5820901 Пътища, магистрали и съоръжения
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в
реална работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Земекопач, Работник, поддръжка на пътища, Работник,
проучвателни и земемерни работи
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu

Страница 70/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2017

http://obiavidnes.com/obiava/129282/kurs--pomoshtnik-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582060 Пътен строител, специалност 5820601
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Работник, полагане на дренаж, Работник, полагане на пътни
настилки, Работник, специално фундиране, Работник, полагане на паваж
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129281/kurs--pyten-stroitel-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалности „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН с
международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS сертификат на български и чужд език по избор, в който се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
–
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307. Предлагаме безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129280/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820405
Изолации в строителството
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
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дават предимство при кандидатстване за работа.
След завършване на курса можете да работите като: Хидроизолаторчик, Работник, изолация, Работник, ремонт на
топлинна изолация, Работник, строителна изолация
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129279/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820404
Дограма и стъклопоставяне
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в
реална работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий, Монтажник, дограма,
Монтажник, стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар, двойно остъкляване
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129278/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820403
Сухо строителство
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Строител, сгради от сглобяеми елементи, Работник сухо
строителство, Работник, поддръжка на сгради
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
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http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129277/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820402
Метални конструкции
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Монтажник, метални конструкции, Подготвител, метални
конструкции, Работник, производство на метални конструкции, Работник, покриване метални повърхности
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129276/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820401
Стоманобетонни конструкции
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Строител, стоманобетонни промишлени комини, Монтажник,
стоманобетонни конструкции и изделия, Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129275/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Строител-монтажник“ Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК“ СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Стоманобетонни конструкции,
- Метални конструкции,
- Сухо строителство,
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- Дограма и стъклопоставяне,
- Изолации в строителството,
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪР 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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129274/licenziran-kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Покриви” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820312 Покриви
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития,
Асфалтаджия, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129273/licenziran-kurs--pokrivi-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820311 Строително
тенекеджийство
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Тенекеджия, довършителни работи в строителството,
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Тенекеджия
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129272/licenziran-kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820309 Бояджийски
работи
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Бояджия, декоратор на сгради, Бояджия, сгради, Бояджия,
стоманени конструкции, Бояджия, сценични декори, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129271/licenziran-kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820307 Външни
облицовки и настилки
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Работник, външни облицовки и настилки, Работник, акустична
изолация, Работник, изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация,
Работник, полагане на дренаж, Работник, разрушаване на сгради, Хидроизолаторчик, Каменоделец, зидар на облицовки,
Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
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0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129270/licenziran-kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820306 Вътрешни
облицовки и настилки
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Работник, облицовки и настилки, Мозайкаджия, Паркетчия,
Шпакловчик, Работник, акустична изолация, Работник, изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник,
строителна изолация, Хидроизолаторчик, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129269/licenziran-kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki---distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820305 Мазилки и
шпакловки
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Гипсаджия, Гипсаджия, мазач, Шпакловчик, Работник,
поддръжка на сгради
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129268/licenziran-kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820304 Зидария
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
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работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Зидар, Монтажник, панели/формовани блокове, Зидар, сгради
(конструкции), Зидаромазач, Каменоделец, зидар на облицовки, Каменоделец, зидар на сгради, Строител, жилища
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129267/licenziran-kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820303 Армировка и
бетон
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Арматурист, Бетонджия, Работник, бетонобъркачка, Формовчик,
бетонни изделия, Строител, жилища, Строител, стоманобетонни промишлени комини, Работник, полагане на дренаж
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129266/licenziran-kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс “КОФРАЖИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност: 5820302 Кофражи
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Монтажник, скеле, Монтажник, строителни подпори, Строител,
жилища, Строител, стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист, бетонни отливки, Монтажник,
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стоманобетонни конструкции и изделия.
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129265/licenziran-kurs-kofraji-distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Строител“ дистанционно обучение
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
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – строителна фирма.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129264/licenziran-kurs-stroitel--distancionno-obuchenie

Лицензиран курс „Строителен техник- Транспортно строителство“ Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820104
Транспортно строителство. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатно
EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно
Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на
строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник, ръководител на група по поддържане на
железния път, Техник, строителство на метрополитен, Техник, транспортно строителство, Техник, инвеститорски
контрол, Чертожник, гражданско строителство, Чертожник, промишлено строителство, Технически ръководител.
Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
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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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129263/licenziran-kurs-stroitelen-tehnik--transportno-stroitelstvo-distancionno-obuche

Лицензиран курс „Строителен техник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820101
Строителство и архитектура. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен
курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедо с
безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на
строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник, гражданско строителство, Техник,
инвеститорски контрол, Техник, строителство и архитектура. Придобивате пълна правоспособност на професията –
заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129262/licenziran-kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie

Курс „Шивач” ПЕТЪРЧ, СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, Благоевград
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 542110 Шивач, специалност 5421101 Шивачество
Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра (в шивашки фирми).
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността (350,00 лева) ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Работник, ръчна изработка на облекла, Шивач,
мъжко/дамско/детско облекло, Работник, спомагателни шивашки дейност, Шивач, Шивач, драперии/пердета
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/129261/kurs-shivach---petyrch-sofiya-kyrdjali-blagoevgrad

Курс „Електротехник” дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК, специалност 5220109
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на
обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална
работна среда – фирма за изграждане на електрически инсталации.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български и чужд език по избор, 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 работите като: Техник, електрически системи, Техник, електрически централи и
мрежи, Техник, електрически системи, Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен, Чертожник, електричество,
Електротехник, Техник по поддръжка на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи
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. Предлагаме
безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете в централния ни офис в София на тел.:
0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни
http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/129260/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie

Интериорна врата модел 14Р
"Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
масивна иглолистна дървесина,
допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е машинно-поставено топлопренесено PVC фолио.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 66-68/201;
76-78/201 ; 86-88/201.
"
http://obiavidnes.com/obiava/129259/interiorna-vrata-model-14r

Слушалки Ovleng S99
Слушалки Ovleng S99, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129258/slushalki-ovleng-s99

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-Доверете се на опита,разберете
истината!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
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Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/129257/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-doverete-se-na-opita

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС-!!! ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/129256/detektivska--agenciya-foks--cyalata--istina-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129255/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Прости лични заеми
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Нашите заем курс от 3000 до 20 000 000, ние ви предлагаме финансов ръководство да помогне за
подобряване на вашия бизнес и предлагат решения дълг. За повече информация свържете се с нас днес, чрез електронна
поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129254/prosti-lichni-zaemi

Батерия за лаптоп (заместител) за Acer Extensa 5220 5230 5430 5620 5630 7620 4120
Батерия за лаптоп (заместител) за Acer Extensa 5220 5230 5430 5620 5630 7620 4120, 6 клетъчна, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/129253/bateriya-za-laptop-zamestitel-za-acer-extensa-5220-5230-5430-5620-5630-7620-412

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129252/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129251/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
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http://obiavidnes.com/obiava/129250/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129249/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Слушалки Ovleng S98
Слушалки Ovleng S98, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129248/slushalki-ovleng-s98

Външна реклама,широкоформатен печат,рекламни надписи,фолио за стъкло от Рекламна
агенция Бранд Вижън
Рекламна агенция Бранд Вижън е специализирана в изработка и монтаж на интериорна и външна реклама предлагаме на
нашите партньори следните продукти и услуги:
-Широкоформатен печат;
-Надписи от пвц фолио;
-Печат на фолио,винил,перфо фолио,винилна мрежа,хартия и др.
-Рекламни табели;
-Рекламни надписи;
-Обемни пвц букви светещи и несветещи рекламни надписи;
-Брандиране (рекламно облепяне)на автомобили;
-Рекламно оформление на магазини,офиси и търговски обекти;
-Доставка и монтаж на фолио за стъкло;
www.brandvisionbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/129247/vynshna-reklamashirokoformaten-pechatreklamni-nadpisifolio-za-styklo-ot-reklamna

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
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Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
http://obiavidnes.com/obiava/129246/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/129245/masajna-kushetka-magicpro

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129244/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129243/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129242/detoksikator

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
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http://obiavidnes.com/obiava/129241/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129240/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

да отпускат заеми пари
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129239/da-otpuskat-zaemi-pari

Аз предлагам заем на всички лице на добри времена
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129238/az-predlagam-zaem-na-vsichki-lice-na-dobri-vremena

Бърз заем оферта с: catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129237/byrz-zaem-oferta-s-catherinemoutier13gmailcom

кредит, бърз и сега спешно
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129236/kredit-byrz-i-sega-speshno

промоция на кредит за всички оферта
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129235/promociya-na-kredit-za-vsichki-oferta

особено сериозно предложение на заем пари.
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Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129234/osobeno-seriozno-predlojenie-na-zaem-pari

Заем предлага онлайн:catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.cНие предлагаме различни решения на заем от
лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички проекти, които имат значение за вас...
Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/129233/zaem-predlaga-onlayncatherinemoutier13gmailcom

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129232/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
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Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129231/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Слушалки Ovleng MX777
Слушалки Ovleng MX777, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, сгъваеми, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129230/slushalki-ovleng-mx777

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129229/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Слушалки Ovleng MX555
Слушалки Ovleng MX555, безжични, микрофон, Bluetooth, SD, FM, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129228/slushalki-ovleng-mx555

Италиански ресторант Leonardo Bansko
Харесвате италианската кухня и хубавата и модерна атмосфера? Ако отговорът е да, не пропускайте да посетите
ресторант Leonardo Bansko. Там можете да опитате разнообразие от традиционни италиански и средиземноморски
вкусотии в една невероятна атмосфера.
http://obiavidnes.com/obiava/129227/italianski-restorant-leonardo-bansko

Слушалки Ovleng IP350
Слушалки Ovleng IP350, микрофон, Bluetooth, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129226/slushalki-ovleng-ip350

Блиндирана входна врата T-901
Блиндирана входна врата, изработена от 1.5мм прахово боядисан метал и 10мм фрезовани MDF панели.
Крилото представлява два MDF панела по 10мм, между които има метален лист с дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж
за шумо и топлоизолация от минерална вата и е с допълнително метално оребряване. Панелът е с с ламинатно покритие.
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Дебелината на крилото е 90мм. Лицевият и вътрешният панел са с красива фрезована шарка, като от вътрешната
страна на вратата има допълнителен MDF елемент, който представлява рамка на MDF панела. По този начин се
придава стилен и завършен вид на крилото. Има осем пасивни шипа, които влизат в касата при затворено положение. За
по-добра изолация са поставени и допълнителни гумени уплътнения.
Касата е изработена от 1.5мм прахово боядисан метал. Та е регулируема и се предлага с первази от двете страни.
Всички входни врати от серия Елеганс са снабдени с метални планки на касата, за по-голяма сигурност. С тяхна помощ
фиксацията при монтирането е много по-добра.
Комплекта включва:
– Крило;
– Регулируема каса;
– Гумено уплътнение за крило и каса;
– Две секретни брави;
– Два секретни патрона;
– Капачка против разбиване и бронировка на патрона;
– Шпионка;
– Три секретни ключа;
– Иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата;
– Подвижна или пасивна дръжка за външната страна;
– Три регулируеми панти;
– Две независими заключващи системи;
– Допълнителна заключваща система тип „резе“;
– Осем противовзломни шипа;
– Метален Г-образен профил на прага, върху който се изгражда основния праг.
http://obiavidnes.com/obiava/129225/blindirana-vhodna-vrata-t-901

Блиндирана входна врата Т100, цвят Afrika
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/навън; лява, дясна. Структурата на
крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена минерална
вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане). Моделът
е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/129224/blindirana-vhodna-vrata-t100-cvyat-afrika

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/129223/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg/марката-България/
http://obiavidnes.com/obiava/129222/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Скенер Epson WorkForce DS-860N
Скенер Epson WorkForce DS-860N, 600 x 600 dpi, A3, двустранно сканиране, ADF, LAN, USB 2.0 Type B
http://obiavidnes.com/obiava/129221/skener-epson-workforce-ds-860n

Уеб портал за успеха и щастието
Елате в персоналния ми уеб портал, където споделям собственото си мнение за живота и професионалното развитие.
Казвам се Илиан Георгиев и съм ученик в град Русе. Главно се интересувам от интернет програмиране и реклама. В своя
сайт пиша любопитни лични статии, свързани с тези сфери, както и мнения по разнообразни мотивационни теми. С
радост споделям с последователите си и личните си успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/129220/ueb-portal-za-uspeha-i-shtastieto

Скенер Epson WorkForce DS-860
Скенер Epson WorkForce DS-860, 600 x 600 dpi, A3, двустранно сканиране, ADF, USB 2.0 Type B
http://obiavidnes.com/obiava/129219/skener-epson-workforce-ds-860

Уред за гладене Tefal DR8085E1
Уред за гладене Tefal DR8085E1, 200 мл. вместимост на резервоара, 1500W, син
http://obiavidnes.com/obiava/129218/ured-za-gladene-tefal-dr8085e1

All in One компютър Acer Aspire C24-760 (DQ.B8GEX.001)
All in One компютър Acer Aspire C24-760 (DQ.B8GEX.001), двуядрен Skylake Intel i5-6200U 2.3/2.8GHz, 23.8" (60.45 cm) Full
HD LED Display, 8GB DDR4 RAM, 1TB + 128GB SSD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/129217/all-in-one-kompyutyr-acer-aspire-c24-760-dqb8gex001

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129216/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
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Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129215/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129214/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Детоксикатори
Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на
краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с
инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате
сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки,
подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява
локално кръвообръщението и премахва болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три
независими функции- 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40
процедури) - 2 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за
физиотерапия - 1 комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129213/detoksikatori

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129212/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
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костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129211/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129210/dregeri---alkoholni-testeri

Скенер Epson WorkForce DS-570W
Скенер Epson WorkForce DS-570W, 600 x 600 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, Wi-Fi, USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129209/skener-epson-workforce-ds-570w

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129208/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129207/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/129206/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver
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За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129205/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129204/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129203/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129202/chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129201/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
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детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129200/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129199/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129198/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/129197/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

All in One компютър Acer Aspire C24-760 (DQ.B7EEX.001)
All in One компютър Acer Aspire C24-760 (DQ.B7EEX.001), двуядрен Skylake Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz, 23.8" (60.45
cm) Full HD LED Display, 8GB DDR4 RAM, 1TB, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/129196/all-in-one-kompyutyr-acer-aspire-c24-760-dqb7eex001

Врати На Ниски Цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати са с постоянна складова
наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул. Одрин №15
http://obiavidnes.com/obiava/129195/vrati-na-niski-ceni

Хладилник с фризер LIEBHERR CTN5215
Хладилник с фризер LIEBHERR CTN5215, клас А++, 418 л. общ обем, автоматично размразяване, No Frost, LED
осветление, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/129194/hladilnik-s-frizer-liebherr-ctn5215

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как
да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства
само за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За
да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт,
блог или форум, или пък да притежавате познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129193/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Скенер Epson WorkForce DS-1630
Скенер Epson WorkForce DS-1630, 1200 x 1200 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129192/skener-epson-workforce-ds-1630

LED лента за кутия
LED лента за кутия, NZXT HUE+ Extension Kit
http://obiavidnes.com/obiava/129191/led-lenta-za-kutiya

All in One компютър Acer Aspire C22-760 (DQ.B7DEX.002)
All in One компютър Acer Aspire C22-760 (DQ.B7DEX.002), двуядрен Skylake Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz, 21.5" (54.61
cm) Full HD LED Display, 8GB DDR4 RAM, 1TB, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/129190/all-in-one-kompyutyr-acer-aspire-c22-760-dqb7dex002

Промоционални есенни/зимни/летни/пролетни цени на интериорни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129189/promocionalni-esennizimniletniproletni-ceni-na-interiorni---vrati

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-2
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
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на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/129188/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-2

Защо са ни необходими мазнини през деня
Защо са ни нужни всички видове мазнини? Какво означават термините: Наситени мазнини, Мононенаситени мазнини,
Полиненаситени мазнини. Прочетете повече по темата в блога на Lunchbox.
http://obiavidnes.com/obiava/129187/zashto-sa-ni-neobhodimi-maznini-prez-denya

Хладилник с фризер за вграждане Bosch KIV38X20
Хладилник с фризер за вграждане Bosch KIV38X20, клас А+, 276 л. общ обем, MultiBox, SafetyGlass полици, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129186/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-bosch-kiv38x20

Албански език – индивидуални уроци
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/129185/albanski-ezik--individualni-uroci

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; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129184/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
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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/129183/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
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/129182/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
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/129181/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
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/129180/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
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:
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129179/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
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: 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/129178/turski-ezik--individualni-uroci

Гръцки език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/129177/grycki-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
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/129176/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129175/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129174/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 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/129173/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129172/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129171/italianski-ezik--individualni-uroci
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Португалски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/129170/portugalski-ezik--individualni-uroci

Инкубатори за люпене
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129169/inkubatori-za-lyupene

Смарт гривна Garmin v
Смарт гривна Garmin v
http://obiavidnes.com/obiava/129168/smart-grivna-garmin-vvofit-3

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129167/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
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- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129166/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129165/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
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Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129164/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Немски интериорни врати на добри цени.
Немските интериорни врати Gradde се отличават с високото си качество. Произвеждат се по специална технология с
най-съвременно оборудване. Gradde е компания, която е сред най-добрите производители на интериорни врати в
Германия. Качеството на продуктите е безспорно, а съотношението между цена и качество е най-доброто, което
може да се намери на пазара. Вратите Gradde са ориентирани към потребителите, които търсят най-доброто и
оптимално решение за своя дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/129163/nemski-interiorni-vrati-na-dobri-ceni

Блиндирана входна врата модел 093-G
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината му е 50мм. Крилото е покрито с машинно
поставено топлопренесено PVC-фолио.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
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Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
http://obiavidnes.com/obiava/129162/blindirana-vhodna-vrata-model-093-g

Метална входна врата Модел 703
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината на крилата е 70мм. Моделът е прахово
боядисано.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
Окомплектовка: Крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с пет ключа (плюс два броя-монтажни),
иноксова дръжка, шпионка, звънец, гумени уплътнeния на крилото и на касата, четири броя вградени в касата панти и
дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/129161/metalna-vhodna-vrata-model-703

Блиндирана входна врата код 616 С
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна.
Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено
PVC фолио – матово полиране.
Вратата е в комплект с крилото, 10см.
- фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков
-брава, иноксови дръжки, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка. Моделът има 2 отделни независими една от друга секретни
ключалки.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре
изразена дървесна шарка. Орнаментът на модела е традиционен и
същевременно много красив.
Също така е с много подходящи размери, както
за панелни жилища, така и за тухлени апартаменти.
Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/129160/blindirana-vhodna-vrata-kod-616-s

Блиндирана входна врата код 616 С
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна.
Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено
PVC фолио – матово полиране.
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Вратата е в комплект с крилото, 10см.
- фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков
-брава, иноксови дръжки, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка. Моделът има 2 отделни независими една от друга секретни
ключалки.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре
изразена дървесна шарка. Орнаментът на модела е традиционен и
същевременно много красив.
Също така е с много подходящи размери, както
за панелни жилища, така и за тухлени апартаменти.
Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/129159/blindirana-vhodna-vrata-kod-616-s

Скенер Epson WorkForce DS-1660W
Скенер Epson WorkForce DS-1660W, 1200 x 1200 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, Wi-Fi/Direct, USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129158/skener-epson-workforce-ds-1660w

Стъклена интериорна врата, Print G 13-3
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт орхидея. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа. Възможните размери на крилото
са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
http://obiavidnes.com/obiava/129157/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-3

Блиндирана входна врата
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10 см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/129156/blindirana-vhodna-vrata

Мастилоструен принтер Epson WorkForce Pro WF-5190DW
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Мастилоструен принтер Epson WorkForce Pro WF-5190DW, цветен, 4,800 x 1,200 dpi, до 20стр/мин, Wi-Fi/Direct, Lan1000,
USB 2.0, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/129155/mastilostruen-printer-epson-workforce-pro-wf-5190dw

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129154/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Хладилник с фризер LIEBHERR К2804-20
Хладилник с фризер LIEBHERR К2804-20, клас А+, 250 л. общ обем, автоматично размразяване, LED осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129153/hladilnik-s-frizer-liebherr-k2804-20

All in One компютър Acer Aspire C22-720 (DQ.B7CEX.002)
All in One компютър Acer Aspire C22-720 (DQ.B7CEX.002), четириядрен Braswell Intel Pentium J3710 1.6/2.64GHz, 21.5"
(54.61 cm) Full HD LED Display, 4GB DDR3L RAM, 1TB, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/129152/all-in-one-kompyutyr-acer-aspire-c22-720-dqb7cex002

All in One компютър Acer Aspire C22-720 (DQ.B7AEX.003)
All in One компютър Acer Aspire C22-720 (DQ.B7AEX.003), двуядрен Intel Celeron J3060 1.6/2.48GHz, 21.5" (54.61 cm) Full
HD LED Display, 4GB DDR3L RAM, 500GB, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/129151/all-in-one-kompyutyr-acer-aspire-c22-720-dqb7aex003

Хладилник Midea HS-87LN
Хладилник Midea HS-87LN, клас А+, 67 л. обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129150/hladilnik-midea-hs-87ln

Проектор Epson EB-X04
Проектор Epson EB-X04, 3LCD, XGA(1024x768), 15,000:1, 2,800 lm, HDMI, D-Sub, USB A, USB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/129149/proektor-epson-eb-x04

Таблет Acer Iconia B3-A30 (NT.LDBEE.003)
Таблет Acer Iconia B3-A30 (NT.LDBEE.003), син, 10.1" (25.65 cm) WXGA IPS Display, четириядрен MTK MT8163 1.3GHz,
1GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 5 & 2 Mpix camera, Android, 520g
http://obiavidnes.com/obiava/129148/tablet-acer-iconia-b3-a30-ntldbee003

Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Pro MFP M227sdn
Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Pro MFP M227sdn, монохромен принтер/копир/скенер, 1200 x 1200
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dpi, 28 стр/мин, LAN, USB 2.0, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/129147/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-hp-laserjet-pro-mfp-m227sdn

Телбод Kangaro TRENDY-45M
Телбод Kangaro TRENDY-45M, с възможност за съхранение на резервни телчета, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129146/telbod-kangaro-trendy-45m

Внос на избелващи ленти Crest
Избелване на зъби с марката Crest. Вносител за избелващи ленти Crest ,пасти crest и други продукти с гарантирано
качество и на най-ниски цени. Ние сме официален вносител и представител за България.
http://obiavidnes.com/obiava/129145/vnos-na-izbelvashti-lenti-crest

Телбод Kangaro TRENDY-45M
Телбод Kangaro TRENDY-45M, с възможност за съхранение на резервни телчета, червен
http://obiavidnes.com/obiava/129144/telbod-kangaro-trendy-45m

Телбод Kangaro TRENDY-45M
Телбод Kangaro TRENDY-45M, с възможност за съхранение на резервни телчета, син
http://obiavidnes.com/obiava/129143/telbod-kangaro-trendy-45m

Избелване на зъби
Клиниката разполага с три кабинета, просторна приемна, където на разположение на пациентите има колекция от
филми, концерти и музика, както и библиотека с интересни книги
http://obiavidnes.com/obiava/129142/izbelvane-na-zybi

Телбод Kangaro TRENDY-45M
Телбод Kangaro TRENDY-45M, с възможност за съхранение на резервни телчета, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/129141/telbod-kangaro-trendy-45m

Телбод Kangaro TRENDY-45M
Телбод Kangaro TRENDY-45M, с възможност за съхранение на резервни телчета, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/129140/telbod-kangaro-trendy-45m

Телбод Kangaro TRENDY-45
Телбод Kangaro TRENDY-45, с възможност за съхранение на резервни телчета, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129139/telbod-kangaro-trendy-45

Хладилник Arielli HS-87LN
Хладилник Arielli HS-87LN, клас А+, 67 л. обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129138/hladilnik-arielli-hs-87ln

Стъклена врата Print G 13-5
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност. Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя
ключа. Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см. Стъклената врата може да бъде
монтирана на права или обла каса, изработена от HDF. С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на
всяка стая.
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Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, златен дъб, венге, орех и бял
При серия Print, всички модели могат да бъдат предложени с едностранен или двустранен принт.
http://obiavidnes.com/obiava/129137/styklena-vrata-print-g-13-5

Товаро-разтоварни услуги и извозване на строителни отпадъци
Хипо-3 ЕООД предлага товаро-разтоварни услуги. Ние сме специализирани и в почистване, събиране, товарене и изнасяне
на отпадъци с контейнери с вместимост от 4 или 7 кубика. Нашите контейнери и услуги по извозване са подходящи при
почистване на дворове, мазета, тавани, складове, стадиони, гаражи и при всякакви ремонтни дейности.
http://obiavidnes.com/obiava/129136/tovaro-raztovarni-uslugi-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129135/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Телбод Kangaro TRENDY-45
Телбод Kangaro TRENDY-45, с възможност за съхранение на резервни телчета, червен
http://obiavidnes.com/obiava/129134/telbod-kangaro-trendy-45

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/129133/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Качествени врати на ниски цени
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
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http://obiavidnes.com/obiava/129132/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Телбод Kangaro TRENDY-45
Телбод Kangaro TRENDY-45, с възможност за съхранение на резервни телчета, син
http://obiavidnes.com/obiava/129131/telbod-kangaro-trendy-45

Летен туризъм и екстремни спортове в България от Банско Съмър Актив
Bansko Summer Activ е туристическа фирма, предлагаща широк диапазон от летни спортове – рафтинг, планински
преходи, колоездене, скално катерене, конна езда, каньонинг, ATV Ппреходи и др.
http://obiavidnes.com/obiava/129130/leten-turizym-i-ekstremni-sportove-v-bylgariya-ot-bansko-symyr-aktiv

Телбод Kangaro TRENDY-45
Телбод Kangaro TRENDY-45, с възможност за съхранение на резервни телчета, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/129129/telbod-kangaro-trendy-45

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/129128/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Телбод Kangaro TRENDY-45
Телбод Kangaro TRENDY-45, с възможност за съхранение на резервни телчета, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/129127/telbod-kangaro-trendy-45

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129126/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski
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Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129125/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129124/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/129123/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
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1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/129122/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129121/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129120/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/129119/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto
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Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129118/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/129117/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129116/ovlajniteli-na-vyzduha

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129115/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129114/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
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субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129113/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129112/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Телбод Kangaro TRENDY-35
Телбод Kangaro TRENDY-35, син
http://obiavidnes.com/obiava/129111/telbod-kangaro-trendy-35

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129110/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129109/detoksikatori

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
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медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/129108/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/129107/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129106/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Знам и мога – кариерно консултиране и професионално ориентиране
Екипът на Център Знам и Mога Кариера включва психолози и педагози, сертифицирани като кариерни консултанти,
които имат опит в сферата на професионалното ориентиране и кариерно консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/129105/znam-i-moga--karierno-konsultirane-i-profesionalno-orientirane

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/129104/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Телбод Kangaro VERTIKA-45
Телбод Kangaro VERTIKA-45, вертикална и хоризонтална възможност за поставяне на телбода, черен + подарък телчета
5000бр. /само за периода от 06.03. до 30.04.2017 година/
http://obiavidnes.com/obiava/129103/telbod-kangaro-vertika-45

Интериорна врата Gradde Wartburg
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Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. Покритието при светлите цветове ( Сибирска
Лиственица, Дъб Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от целулоза и дървесни частици,
импрегниран с меламинови смоли и лакове, които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип Чинчила, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/129102/interiorna-vrata-gradde-wartburg

Телбод Kangaro VERTIKA-45
Телбод Kangaro VERTIKA-45, вертикална и хоризонтална възможност за поставяне на телбода, син + подарък телчета
5000бр. /само за периода от 06.03. до 30.04.2017 година/
http://obiavidnes.com/obiava/129101/telbod-kangaro-vertika-45

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129100/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129099/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129098/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си
способности,
да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват
първокласни
аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори,
които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/129097/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/129096/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
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Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/129095/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/129094/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/129093/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Страница 119/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2017

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/129092/prodajba-na-biznes

Лоша кредитна Помощ
Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129091/losha-kreditna-pomosht

Лоша кредитна Помощ
Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129090/losha-kreditna-pomosht

Имате нужда от кредит?
Здравейте имате амбицията си млад, мислиш или да създадете дейности, но не разполага със средства, за да го
направят. Аз ще бъда много щастлив да се намери заем между-специално с достъпна лихвен процент, ако сте в нужда се
свържете с мен Благодаря :: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129089/imate-nujda-ot-kredit

Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
Е-мейл: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129088/imate-nujda-ot-byrz-i-nadejden-pari-kredit

Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
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паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
Е-мейл: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129087/imate-nujda-ot-byrz-i-nadejden-pari-kredit

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/129086/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/129085/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129084/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Телбод Kangaro DS-425
Телбод Kangaro DS-425, в телбода има вграден антителбод, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/129083/telbod-kangaro-ds-425

Телбод Kangaro HS-10S
Телбод Kangaro HS-10S, с въртяща глава, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129082/telbod-kangaro-hs-10s

Здраве при жените - zdrave24.bg
Всичко за женското здраве. Полезни статии и новини за това как да сте красиви.
http://obiavidnes.com/obiava/129081/zdrave-pri-jenite---zdrave24bg

Телбод Kangaro LE-210F
Телбод Kangaro LE-210F, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129080/telbod-kangaro-le-210f

Телбод Kangaro DS-45N
Телбод Kangaro DS-45N, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129079/telbod-kangaro-ds-45n
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Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, сив
http://obiavidnes.com/obiava/129078/telbod-kangaro-hs-j10

Недвижими имоти в България и Гърция от Инвестиционно строителна борса
Инвестиционно строителна борса (ICB) е водещa агенция, специализирана в продажбата и отдаването под наем на
недвижими имоти в България и Гърция. Разполага с богата и подробна база от данни с имоти на територията на цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/129077/nedvijimi-imoti-v-bylgariya-i-gyrciya-ot-investicionno-stroitelna-borsa

Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, син
http://obiavidnes.com/obiava/129076/telbod-kangaro-hs-j10

Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129075/telbod-kangaro-hs-j10

Телбод Kangaro Mini 10
Телбод Kangaro Mini 10, с вграден антителбод, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129074/telbod-kangaro-mini-10

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/129073/zaem-do-7000-lv

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
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-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129072/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Комплект вендузи за вакуумна терапия
Комплект вендузи за вакуумна терапия - 6 броя вендузи + помпа, 12 бр+ помпа
Вендузната терапия - метод за поддържане на здравето, силата и енергията на организма, заедно с профилактика на
заболяванията в ежедневието.
Съчетава предимствата на традиционните вендузи, избягвайки техните недостатъци.
- Вендузите са прозрачни, за да се наблюдава промяната в цвета на кожата, не се използва огън, не съществува опасност
от изгаряния. - Налягането във вендузите може да се регулира в зависимост от здравословното състояние и физиката на
пациента.
Съчетава терапевтичния ефект на вендузите и магнитната терапия.
Вендузите се прилагат върху акупунктурните точки и лекуват: - вътрешни болести - настинка, бронхит, бронхиална
астма, гастрит. . . - външни болести - шийна спондилоза, лумбаго, междуребрена невралгия, ишиас. . .
Трудно чуплив, удобен и безопасен за употреба, може да се използва както в болници, масажни салони, така и в домашни
условия.
Комплектът е придружен с книжка с описание на примерни схеми за поставянето им (на английски).
Вендузите са с различна големина - от точкови, до големи за гърба.
http://obiavidnes.com/obiava/129071/komplekt-venduzi-za-vakuumna-terapiya

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

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

Страница 123/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.03.2017

2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/129070/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129069/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129068/masajna-kushetka--dvusekcionna

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/129067/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129066/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
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независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/129065/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129064/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129063/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129062/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129061/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom
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