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Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 TI
Видео карта nVidia GeForce GTX 1080 TI, 11GB, MSI GTX 1080 TI SEAHAWK X, PCI-E 3.0, GDDR5X, 352bit, DisplayPort,
HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136986/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080-ti

SSD 32GB
SSD 32GB, intel Optane, NVMe, M.2 (2280), скорост на четене 1350MB/s, скорост на запис 290MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/136985/ssd-32gb

ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210
ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210, 2x USB 3.0, прозорец, черна/червена, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/136984/atxmicro-atxmini-itx-fortron-cmt210

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/136983/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210
ATX/micro ATX/mini-ITX Fortron CMT210, 2x USB 3.0, прозорец, черна, 500W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/136982/atxmicro-atxmini-itx-fortron-cmt210

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136981/postavyane-na-abokat

Медицинска сестра по домовете
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
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http://obiavidnes.com/obiava/136980/medicinska-sestra-po-domovete

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136979/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/136978/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Захранване Omega
Захранване Omega, 350W, Passive PFC, 120мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/136977/zahranvane-omega

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!
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10. Лазертерапията със студена светлина (нискочестотна лазерна терапия – LLLT/Съвременен подход помощ при
лечение във физиотерапията на ФАМА БОНА!
http://obiavidnes.com/obiava/136976/stomatologichen-centyr---fama-bona

All In One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 310(310-20IAP/006FBG)
All In One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 310(310-20IAP/006FBG), 19.5" (49.53 cm) Full HD IPS LED-Backlit Display,
четириядрен Apollo Lake Intel Pentium J4205 1.5GHz/2.6GHz, 4GB DDR3, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/136975/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-310310-20iap006fbg

All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004Q)
All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004Q), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.4GHz, 23"(58.42)
Full HD IPS безрамков дисплей, Nvidia GF GT930A 2GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/136974/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-520s-f0cu004q

All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004P)
All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 520s (F0CU004P), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz,
23"(58.42) Full HD IPS безрамков дисплей, Nvidia GTX 930 2GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/136973/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-520s-f0cu004p

1TB WD А-Data HV100
1TB WD А-Data HV100, бял, 2.5"(6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/136972/1tb-wd-a-data-hv100

Microsoft 850 AES
Microsoft 850 AES, безжична клавиатура и мишка, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/136971/microsoft-850-aes

Клавиатура Logitech MX800
Клавиатура Logitech MX800, безжична, немска клавиатура, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/136970/klaviatura-logitech-mx800

Дамски дрехи онлайн eDrehi.com
Онлайн магазини за дамски дрехи Edrehi.com предлага разнообразие от всякакви видове дамски блузи, туники, потници,
панталони и др. http://edrehi.com - Следвай стила си!
http://obiavidnes.com/obiava/136969/damski-drehi-onlayn-edrehicom

Слушалки Logitech G433
Слушалки Logitech G433, микрофон, геймърски, червени
http://obiavidnes.com/obiava/136968/slushalki-logitech-g433

mp3hitove.com - Изтегли нова mp3 музика безплатно
mp3hitove.com - Изтегли най-новата mp3 музика безплатно. Free Download MP3 music.
Изтегли най-новите mp3 хитове безплатно. Текстове на песни
http://obiavidnes.com/obiava/136967/mp3hitovecom---iztegli-nova-mp3-muzika-bezplatno

Сайтът на истинската лейди - лайфстайл, здраве, красота, благополучие
Тук ще откриете всичко, което една дама търси - съвети за здраве, красота,
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любов, пари. Винаги изчерпателни в информацията - женският портал на
България
http://obiavidnes.com/obiava/136966/saytyt-na-istinskata-leydi---layfstayl-zdrave-krasota-blagopoluchie

Слушалки Logitech G433
Слушалки Logitech G433, микрофон, геймърски, сини
http://obiavidnes.com/obiava/136965/slushalki-logitech-g433

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/136964/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, червен
http://obiavidnes.com/obiava/136963/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/136962/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, син
http://obiavidnes.com/obiava/136961/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Геймърски стол Arozzi Verona V2
Геймърски стол Arozzi Verona V2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136960/geymyrski-stol-arozzi-verona-v2

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226, монохромен, принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 22
стр/мин, USB, Wi-Fi, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/136959/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-226

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 3320
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 3320, монохромен, принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 33
стр/мин, USB, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/136958/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-3320

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 185
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 185, монохромен, принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 18 стр/мин,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/136957/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-185

Мастило за Epson Stylus T7741 - Black - P№ C13T77414A
Мастило за Epson Stylus T7741 - Black - P№ C13T77414A, 140ml
http://obiavidnes.com/obiava/136956/mastilo-za-epson-stylus-t7741---black---p-c13t77414a
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Касета за Epson за Claria Home for XP-102
Касета за Epson за Claria Home for XP-102, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-302, XP-305, XP-202 - Yellow - P№
C13T18044010, 3.3ml
http://obiavidnes.com/obiava/136955/kaseta-za-epson-za-claria-home-for-xp-102

Касета за Epson за Claria Home for XP-102
Касета за Epson за Claria Home for XP-102, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-302, XP-305, XP-202 - Magenta - P№
C13T18034010, 3.3ml
http://obiavidnes.com/obiava/136954/kaseta-za-epson-za-claria-home-for-xp-102

Касета за Epson за Claria Home for XP-102
Касета за Epson за Claria Home for XP-102, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-302, XP-305, XP-202 - Cyan - P№
C13T18024010, 3.3ml
http://obiavidnes.com/obiava/136953/kaseta-za-epson-za-claria-home-for-xp-102

Кутия 2.5" (6.35 cm) ZALMAN ZM-SHE500 за 2.5" (6.35 cm) HDD
Кутия 2.5" (6.35 cm) ZALMAN ZM-SHE500 за 2.5" (6.35 cm) HDD, S-ATA I/II/III, micro USB 3.0 Type B, кийпад за заключване,
черна
http://obiavidnes.com/obiava/136952/kutiya-25-635-cm-zalman-zm-she500-za-25-635-cm-hdd

Съдомиялна за вграждане BOSCH SMV46KX01E
Съдомиялна за вграждане BOSCH SMV46KX01E, клас A++, 13 комплекта, 6 програми, 5 температури, XtraDry
технология, бял
http://obiavidnes.com/obiava/136951/sydomiyalna-za-vgrajdane-bosch-smv46kx01e

BGboats - Лодки и извънбордови двигатели на цени без конкуренция!
Продажба на лодки, колесари и извънбордови двигатели с документи и гарантиран произход! Сервиз, оригинални части,
компютърна диагностика за извънбордови двигатели.
Екипът на BG BOATS оказва помощ и съдействие при избор на лодки, моторна лодка, rib лодки, риболовни лодки, бордови
и извънбордови двигатели, джетове, колесари за лодки, които са най-подходящи за вас.
BG BOATS приема заявки за доставка по поръчка на лодки, моторни лодки, лодки за риболов, rib лодки, джетове, колесари
за лодки, както и двигатели за лодки с различни конски сили.
Поддържаме голямата наличност на лодки втора ръка и извънбордови двигатели втора употреба. Ако не откривате
търсеното от вас, не се колебайте да се свържите с екипа на BG BOATS!
Предлагаме бордовите и извънбордови двигатели нови и втора ръка от марките: Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson, Mercury,
Tohatsu от 4 до 300 конски сили.
Сервиз за извънбордови двигатели и мотори за лодки закупени от BG BOATS.
Услуги: Курсове за водач на малък кораб до 10 метра и Регистрация на лодки и яхти.
Нова услуга: Компютърна диагностика за извънбордови двигатели от марките – Yamaha, Mercury, Suzuki, Honda и
Johnson Evinrude.
http://obiavidnes.com/obiava/136950/bgboats---lodki-i-izvynbordovi-dvigateli-na-ceni-bez-konkurenciya

Касета за Epson за Claria Home for XP-102
Касета за Epson за Claria Home for XP-102, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-302, XP-305, XP-202 - Cyan - P№
C13T18014010, 3.3ml
http://obiavidnes.com/obiava/136949/kaseta-za-epson-za-claria-home-for-xp-102

Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Red - T1597 - P№ C13T15974010
Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Red - T1597 - P№ C13T15974010, 17ml
http://obiavidnes.com/obiava/136948/kaseta-za-epson-stylus-photo-r2000---red---t1597---p-c13t15974010
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Интериорна врата Gradde Reichburg, цвят Шведски Дъб
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF*Всички модели врати Gradde могат да бъдат
поръчани и във вариант с пълнеж „перфорирана дървесна плоскост”.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/136947/interiorna-vrata-gradde-reichburg-cvyat-shvedski-dyb

Power over Ethernet Injector/splitter Mikrotik RBPOE MT
Power over Ethernet Injector/splitter Mikrotik RBPOE MT, IEEE 802.3af, до 100м
http://obiavidnes.com/obiava/136946/power-over-ethernet-injectorsplitter-mikrotik-rbpoe-mt

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/136945/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Cyan - T1592 - P№ C13T15924010
Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Cyan - T1592 - P№ C13T15924010, 17ml
http://obiavidnes.com/obiava/136944/kaseta-za-epson-stylus-photo-r2000---cyan---t1592---p-c13t15924010

Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Photo Black - T1591 - P№ C13T15914010
Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Photo Black - T1591 - P№ C13T15914010, 17ml
http://obiavidnes.com/obiava/136943/kaseta-za-epson-stylus-photo-r2000---photo-black---t1591---p-c13t15914010

Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Gloss Optimizer - T1590 - P№ C13T15904010
Касета за Epson Stylus Photo R2000 - Gloss Optimizer - T1590 - P№ C13T15904010, 17ml
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http://obiavidnes.com/obiava/136942/kaseta-za-epson-stylus-photo-r2000---gloss-optimizer---t1590---p-c13t15904010

Касета за Canon ImageRunner 7086/7095/7105 - Black - P№ 0387B002 - Заб.: 47 000k
Касета за Canon ImageRunner 7086/7095/7105 - Black - P№ 0387B002 - Заб.: 47 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136941/kaseta-za-canon-imagerunner-708670957105---black---p-0387b002---zab-47-000k

Касета за Canon iR3100C/ iR3170C/ iR2570C - Yellow - P№ 8643A002 - Заб.: 8 500k
Касета за Canon iR3100C/ iR3170C/ iR2570C - Yellow - P№ 8643A002 - Заб.: 8 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136940/kaseta-za-canon-ir3100c-ir3170c-ir2570c---yellow---p-8643a002---zab-8-500k

Врати за вашия дом,офис и хотел.
Ние от Порта Нова Бургас предлагаме изключително здрави, устойчиви и с модерен дизайн блиндирани входни врати.
Нашите интериорни врати се отличават от всичко предлагано на пазара, със своята стилна визия и функционалност.
При нас ще намерите и всички необходими аксесоари за тях.Очакваме Ви на адрес:гр.Бургас ул.Одрин 15/зад спирката на
Елкабел/
www.burgas.porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136939/vrati-za-vashiya-domofis-i-hotel

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136938/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
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елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/136937/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/136936/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/136935/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-
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Стъклена интериорна врата модел Sand G 14-4
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.
http://obiavidnes.com/obiava/136934/styklena-interiorna-vrata-model-sand-g-14-4

Касета за Xerox WorkCentre M24 - Yellow - P№ 006R01156 - Заб.: 15 000k
Касета за Xerox WorkCentre M24 - Yellow - P№ 006R01156 - Заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136933/kaseta-za-xerox-workcentre-m24---yellow---p-006r01156---zab-15-000k

Трансферен кит за Xerox WorkCentre 7120 - P№ 001R00610 - Заб.: 200 000k
Трансферен кит за Xerox WorkCentre 7120 - P№ 001R00610 - Заб.: 200 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136932/transferen-kit-za-xerox-workcentre-7120---p-001r00610---zab-200-000k

Барабан за Xerox WorkCentre 4260 - P№ 113R00755 - Заб.: 80 000k
Барабан за Xerox WorkCentre 4260 - P№ 113R00755 - Заб.: 80 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136931/baraban-za-xerox-workcentre-4260---p-113r00755---zab-80-000k

Касета за Xerox WorkCentre 4260 - Black - P№ 106R01410 - Заб.: 25 000k
Касета за Xerox WorkCentre 4260 - Black - P№ 106R01410 - Заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136930/kaseta-za-xerox-workcentre-4260---black---p-106r01410---zab-25-000k

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/136929/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Касета за Xerox WorkCentre M24 - Black - P№ 006R01153 - Заб.: 27 000k
Касета за Xerox WorkCentre M24 - Black - P№ 006R01153 - Заб.: 27 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136928/kaseta-za-xerox-workcentre-m24---black---p-006r01153---zab-27-000k

Микро магазини Липненски - онлайн магазин за дрехи, обувки, битова химия
Почистващи препарати, течни перилни препарати, салфетки, мокри кърпи, които сами произвеждаме
http://obiavidnes.com/obiava/136925/mikro-magazini-lipnenski---onlayn-magazin-za-drehi-obuvki-bitova-himiya

Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Cyan - P№ 106R02752 - Заб.: 7 500k
Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Cyan - P№ 106R02752 - Заб.: 7 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136927/kaseta-za-xerox-workcentre-6655---cyan---p-106r02752---zab-7-500k

Разпределителна водоустойчива кутия Dahua PFA136
Разпределителна водоустойчива кутия Dahua PFA136, за куполни камери, до 1кг, бяла
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http://obiavidnes.com/obiava/136926/razpredelitelna-vodoustoychiva-kutiya-dahua-pfa136

Ревю на букмейкъра Bet365 в Zalaganiq
Търсите ли лесен и удобен начин да правитге спортни залози онлайн? Искате да откриете надежден букмейкър?
Предлагаме ви да разгледате ревюто на букмейкъра Bet365 в Zalaganiq. Там ще откриете актуални футболни прогнози и
много полезни съвети за залози.
http://obiavidnes.com/obiava/136924/revyu-na-bukmeykyra-bet365-v-zalaganiq

ПОБЪРКВАМ С ЕЗИЧЕ ВСЯКО ХУБАВО МОМИЧЕ-ЛЕЗБИТО GSM: 090 363 069
ПОБЪРКВАМ С ЕЗИЧЕ ВСЯКО ХУБАВО МОМИЧЕ-ЛЕЗБИТО GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/136923/pobyrkvam-s-eziche-vsyako-hubavo-momiche-lezbito-gsm-090-363-069

ИСКАШ ЛИ МОМЧЕ ЧАРОВНО ДА ТИ ДУХАМ ЗА СВЕТОВНО ? DSM 090 363 049
ИСКАШ ЛИ МОМЧЕ ЧАРОВНО ДА ТИ ДУХАМ ЗА СВЕТОВНО ? DSM 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/136922/iskash-li-momche-charovno-da-ti-duham-za-svetovno---dsm-090-363-049

ТЪРСИШ ЛИ НЕЩО ЯКО? изпрати SMS с текст qko до номер 191999
ТЪРСИШ ЛИ НЕЩО ЯКО? изпрати SMS с текст qko до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/136921/tyrsish-li-neshto-yako-izprati-sms-s-tekst-qko--do-nomer-191999

IP видеорекордер Dahua DHI-NVR4216-4KS2
IP видеорекордер Dahua DHI-NVR4216-4KS2, 16 канала, H.265/H.264, 2x SATA (up to 6TB), 1x LAN 10/100/1000Mbps, 1x
USB3.0, 1x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136920/ip-videorekorder-dahua-dhi-nvr4216-4ks2

Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Magenta - P№ 106R02753 - Заб.: 7 500k
Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Magenta - P№ 106R02753 - Заб.: 7 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136919/kaseta-za-xerox-workcentre-6655---magenta---p-106r02753---zab-7-500k

Стъклени врати от Порта Нова
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/136918/stykleni-vrati-ot-porta-nova

Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Yellow - P№ 106R02754 - Заб.: 7 500k
Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Yellow - P№ 106R02754 - Заб.: 7 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136917/kaseta-za-xerox-workcentre-6655---yellow---p-106r02754---zab-7-500k

Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Black - P№ 106R02755 - Заб.: 12 000k
Касета за Xerox WorkCentre 6655 - Black - P№ 106R02755 - Заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136916/kaseta-za-xerox-workcentre-6655---black---p-106r02755---zab-12-000k

Блиндирана входна врата модел Т100
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно или
лаково покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см. или 90/200 см.
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Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, 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 21см., 34см или 50см.. 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, както и шест пасивни шипа от страната на пантите. Добавена е и трета
скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти.
http://obiavidnes.com/obiava/136915/blindirana-vhodna-vrata-model-t100

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/136914/blindirana-vhodna-vrata-701-b

Контролер OEM PCI-E x1 към CI-E x16
Контролер OEM PCI-E x1 към CI-E x16
http://obiavidnes.com/obiava/136913/kontroler-oem-pci-e-x1-kym-ci-e-x16

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/136912/blindirana-vhodna-vrata-701-b

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
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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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/136911/masajna-kushetka-magicpro

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
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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;
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/136910/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
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1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136909/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136908/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik
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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/136907/detoksikator

Стъклена интериорна врата Fabric G 12-1
Стъклена врата, изработена от 8мм ламинирано стъкло с не тъкан текстил, закалено и кантирано. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предлагат 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
на малки частици, което намалява риска от наранявания. Възможни цветове: бял, сребърен, златен, меланж и черен.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/136906/styklena-interiorna-vrata--fabric-g-12-1

Барабан за Xerox Phaser 3330/WorkCentre 3335/3345 - P№ 101R00555 - Заб.: 30 000k
Барабан за Xerox Phaser 3330/WorkCentre 3335/3345 - P№ 101R00555 - Заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136905/baraban-za-xerox-phaser-3330workcentre-33353345---p-101r00555---zab-30-000k

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/136904/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

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
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• 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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136903/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
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136902/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/. 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
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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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136901/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Качествени врати на достъпни цени
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/136900/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

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/. 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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136899/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”

Страница 17/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.08.2017

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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136897/kurs-hotelier---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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/136898/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА 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.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136896/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

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 можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136895/kurs--vynshni-vik-mreji---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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136894/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136893/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
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“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136892/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136891/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie
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КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136890/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/

Страница 22/96

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.08.2017

Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136889/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136888/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136887/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie
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Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136886/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136885/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie
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Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136884/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136883/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie
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Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136882/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136881/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136880/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
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 можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136879/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136878/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie

Блиндирана входна врата 141-5-Y
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, 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. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя, вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка.
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 изборът Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/136877/blindirana-vhodna-vrata-141-5-y

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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
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Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136876/kurs-stroitelen-tehnik---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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136875/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136874/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Касета за Xerox VersaLink B400/B405 - Black - P№ 106R03583 - Заб.: 13 900k
Касета за Xerox VersaLink B400/B405 - Black - P№ 106R03583 - Заб.: 13 900k
http://obiavidnes.com/obiava/136873/kaseta-za-xerox-versalink-b400b405---black---p-106r03583---zab-13-900k

Касета за Xerox VersaLink B400/B405 - Black - P№ 106R03585 - Заб.: 24 600k
Касета за Xerox VersaLink B400/B405 - Black - P№ 106R03585 - Заб.: 24 600k
http://obiavidnes.com/obiava/136872/kaseta-za-xerox-versalink-b400b405---black---p-106r03585---zab-24-600k

Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Black - P№ 106R03585 - Заб.: 9 000k
Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Black - P№ 106R03585 - Заб.: 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136871/kaseta-za-xerox-docucentre-sc2020---black---p-106r03585---zab-9-000k

Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Cyan - P№ 006R01694 - Заб.: 3 000k
Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Cyan - P№ 006R01694 - Заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136870/kaseta-za-xerox-docucentre-sc2020---cyan---p-006r01694---zab-3-000k

Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Magenta - P№ 006R01695 - Заб.: 3 000k
Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Magenta - P№ 006R01695 - Заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136869/kaseta-za-xerox-docucentre-sc2020---magenta---p-006r01695---zab-3-000k

Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Yellow - P№ 006R01696 - Заб.: 3 000k
Касета за Xerox DocuCentre SC2020 - Yellow - P№ 006R01696 - Заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136868/kaseta-za-xerox-docucentre-sc2020---yellow---p-006r01696---zab-3-000k

Барабан за Xerox DocuCentre SC2020 - P№ 013R00677 - Заб.: 76 000k
Барабан за Xerox DocuCentre SC2020 - P№ 013R00677 - Заб.: 76 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136867/baraban-za-xerox-docucentre-sc2020---p-013r00677---zab-76-000k

HDMI екстендър DK168-30M
HDMI екстендър DK168-30M, от HDMI(м) към HDMI(м), усилва видео сигналa по LAN (RJ-45) мрежата, до 30м, до 1920 x
1080 резолюция, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/136866/hdmi-ekstendyr-dk168-30m

Мастило за Canon за iPF6300
Мастило за Canon за iPF6300, iPF6300S, iPF6350, iPF6400 and iPF6450 - Matte Black - Ink Tank PFI-106 - PN: CF6620B001 130ml
http://obiavidnes.com/obiava/136865/mastilo-za-canon-za-ipf6300
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Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Grey - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6691B001 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Grey - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6691B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136864/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---photo-grey---ink-tank-pfi-706---pn-c

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Grey - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6690B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Grey - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6690B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136863/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---grey---ink-tank-pfi-706---pn-cf6690b

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Blue - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6689B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Blue - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6689B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136862/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---blue---ink-tank-pfi-706---pn-cf6689b

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Green - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6688B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Green - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6688B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136861/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---green---ink-tank-pfi-706---pn-cf6688

Ubetrade - професионални съвети и ревюта на водещи букмейкъри
Вие сте много добър в прогнозирането и залагането на футболни двубои. Следите всички статистики и търсите
най-добрите стратегии. Ако искате да се усъвършенствате в това си начинание, можете да посетите онлайн
платформата на Ubetrade - https://ubetrade.com . Там ще намерите професионални съвети и ревюта на водещи
букмейкъри.
http://obiavidnes.com/obiava/136860/ubetrade---profesionalni-syveti-i-revyuta-na-vodeshti-bukmeykyri

„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно
обслужване на български физически и юридически лица
„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български
физически и юридически лица. Предлагаме на нашите клиенти:
• АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ
• ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
• ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ (ГФО) В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
• ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ
• РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ И ДРУГИ УСЛУГИ.
Контакти:
• гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
•
• тел.: 082/858 071
• моб.: 0878178971
•
0888 220 113
• E-mail: julia_ju@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136859/akaunt-plyus-minus--eood-e-specializirana-schetovodna-kyshta-za--pylno-schetovodno-

Счетоводна къща "АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага разнообразни услуги и
консултации в сферата на счетоводството за физически и юридически лица
Счетоводна къща "АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага разнообразни услуги и консултации в сферата на
счетоводството за физически и юридически лица.
• Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите стандарти
• Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието и изготвяне на данъчни декларации.
• Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани данъчни проверки и ревизии
• Възможност за издаване на фактури от името на клиента
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Обработка на счетоводните документи
Регистрация по ЗДДС
Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител, VIES декларации, декларации по системата
Интрастат, отчети пред БНБ и др.
Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
Представителство пред органите на НАП и НОИ
Консултации по счетоводни въпроси

• Контакти:
гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
тел.: 082/858 071
моб.: 0878178971
0888 220 113
E-mail: julia_ju@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136858/schetovodna-kyshta-akaunt-plyus-minus-eood-predlaga-raznoobrazni-uslugi-i-konsulta

"АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни
услуги
"АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни услуги, които включват:
• Пълно счетоводно обслужване
• Социални и здравни осигурителни вноски
• ТРЗ и личен състав
• Данъчна защита
• Консултации
Други услуги.
• Контакти:
гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
тел.: 082/858 071
моб.: 0878178971
0888 220 113
E-mail: julia_ju@abv.bg
•
http://obiavidnes.com/obiava/136857/akaunt-plyus-minus-eood-predlaga-na-svoite-klienti-visokokachestveni-schetovodni-

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Red - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6687B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Red - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6687B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136856/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---red---ink-tank-pfi-706---pn-cf6687b0

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/136855/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota
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Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Magenta - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6686B001 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Magenta - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6686B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136854/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---photo-magenta---ink-tank-pfi-706---pn

Представяме Ви 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/лява, навътре/дясна, навън/лява,
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 (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.
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 подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата. Моделът се
съчетава много добре с интериорни врати или дограма в цвят златен дъб.
http://obiavidnes.com/obiava/136853/predstavyame--vi-blindirana-vhodna-vrata-izrabotena-ot-15-mm-prahovo-boyadisan-

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Cyan - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6685B001 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Cyan - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6685B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136852/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---photo-cyan---ink-tank-pfi-706---pn-c

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Yellow - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6684B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Yellow - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6684B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136851/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---yellow---ink-tank-pfi-706---pn-cf668

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Magenta - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6683B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Magenta - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6683B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136850/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---magenta---ink-tank-pfi-706---pn-cf66

Интериорна HDF врата с код 066
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
Възможните размери на вратата с касата са: 78/201 ; 88/201 см.
Възможните размери на крилото са: 70/197; 80/197 см.
http://obiavidnes.com/obiava/136849/interiorna-hdf-vrata-s-kod-066

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Cyan - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6682B001 - 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Cyan - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6682B001 - 700ml
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http://obiavidnes.com/obiava/136848/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---cyan---ink-tank-pfi-706---pn-cf6682b

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Black - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6681B001 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Photo Black - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6681B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136847/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---photo-black---ink-tank-pfi-706---pn-

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136846/onlayn-zastrahovki

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136845/onlayn-zastrahovki

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136844/onlayn-zastrahovki

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136843/onlayn-zastrahovki

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136842/onlayn-zastrahovki

Онлайн застраховки
Онлайн застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/136841/onlayn-zastrahovki

Аестетика - медицина
Аестетика - медицина
http://obiavidnes.com/obiava/136840/aestetika---medicina

Кухненски комплекти
Кухненски комплекти
http://obiavidnes.com/obiava/136839/kuhnenski-komplekti

Адвокатска фирма
Адвокатска фирма
http://obiavidnes.com/obiava/136838/advokatska-firma

Френски за деца
Френски език за деца
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http://obiavidnes.com/obiava/136837/frenski-za-deca

Полиетиленови тръби
Изработка на полиетиленови тръби
http://obiavidnes.com/obiava/136836/polietilenovi-trybi

Пастиране на кола
Качествено пастиране на кола
http://obiavidnes.com/obiava/136835/pastirane-na-kola

viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/136834/viagra

Застраховка професионална отговорност
Застраховка професионална отговорност
http://obiavidnes.com/obiava/136833/zastrahovka-profesionalna-otgovornost

Подаръци за нея
Подаръци за нея
http://obiavidnes.com/obiava/136832/podaryci-za-neya

Метални стелажи
Метални стелажи
http://obiavidnes.com/obiava/136831/metalni-stelaji

Естетична хирургия
Естетична хирургия
http://obiavidnes.com/obiava/136830/estetichna-hirurgiya

Асет Мениджмънт
Асет Мениджмънт
http://obiavidnes.com/obiava/136829/aset-menidjmynt

Асет Мениджмънт
Асет Мениджмънт
http://obiavidnes.com/obiava/136828/aset-menidjmynt

Ситопечат
Ситопечат
http://obiavidnes.com/obiava/136827/sitopechat

Фет бърнър
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Фет Бърнър на страхотна цена
http://obiavidnes.com/obiava/136826/fet-byrnyr

BCAA
BCAA на страхотни цени
http://obiavidnes.com/obiava/136825/bcaa-na-strahotni-ceni

Проекти на къщи
Проекти на къщи
http://obiavidnes.com/obiava/136824/proekti-na-kyshti

Мобилни телефони
Мобилни телефони
http://obiavidnes.com/obiava/136823/mobilni-telefoni

Прахосмукачка
Прахосмукачка
http://obiavidnes.com/obiava/136822/prahosmukachka

Прахосмукачка
Прахосмукачка
http://obiavidnes.com/obiava/136821/prahosmukachka

Професионален домоуправител
Професионален домоуправител
http://obiavidnes.com/obiava/136820/profesionalen-domoupravitel

Професионален домоуправител
Професионален домоуправител
http://obiavidnes.com/obiava/136819/profesionalen-domoupravitel

Козметика Chi
Разгледайте нашите предложения на козметика Chi
http://obiavidnes.com/obiava/136818/kozmetika-chi

Врати за комарници
Предлагаме богат избор от врати за комарници
http://obiavidnes.com/obiava/136817/vrati-za-komarnici

Каско калкулатор
Каско калкулатор
http://obiavidnes.com/obiava/136816/kasko-kalkulator

Застраховки
Застраховки
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http://obiavidnes.com/obiava/136815/zastrahovki

Бебешки клинове
Предлагаме богат набор на бебешки клинове
http://obiavidnes.com/obiava/136814/bebeshki-klinove

Детски клинове
Предлагаме богат набор на детски клинове
http://obiavidnes.com/obiava/136813/detski-klinove

Стъпала за метални конструкции
Изработка на стъпала за метални конструкции
http://obiavidnes.com/obiava/136812/stypala-za-metalni-konstrukcii

Стъпала метални
Изработка на метални стъпала
http://obiavidnes.com/obiava/136811/stypala-metalni

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/136810/kamagra-gel

Латексови бои
Изключително богат избор на латексови бои. Гарантирано качество.
http://obiavidnes.com/obiava/136809/lateksovi-boi

Боя против мухал
Изключително богат избор на бои против мухал. Гарантирано качество.
http://obiavidnes.com/obiava/136808/boya-protiv-muhal

Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Matte Black - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6680B001 700ml
Мастило за Canon за iPF8300/iPF8400/9400 - Matte Black - Ink Tank PFI-706 - PN: CF6680B001 - 700ml
http://obiavidnes.com/obiava/136807/mastilo-za-canon-za-ipf8300ipf84009400---matte-black---ink-tank-pfi-706---pn-

sexstimulanti
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136806/sexstimulanti

Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Шведски дъб
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
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Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
666
*Всички модели врати Gradde могат да бъдат поръчани и във вариант с пълнеж „перфорирана дървесна плоскост”.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е чинчила с дебелина 4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
Вратата се предлага в следните цветове:
http://obiavidnes.com/obiava/136805/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-shvedski-dyb

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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136804/masajna-kushetka-magicpro

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/136803/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
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Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136802/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/136801/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/136800/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
http://obiavidnes.com/obiava/136799/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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 от 10.00 до 13.00,
всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 09.09.2017г.
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/136798/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало : 17.09.2017г.
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136797/kurs-po-shvedski-ezik--v1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 16.09.2017г. 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/136796/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/136795/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 18.09.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136794/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 19.09.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136793/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 19.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136792/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 12.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136791/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по английски език –за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 13.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136790/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
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на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 25.09.2017 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/136789/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език – ниво B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1. 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.
Цена – 250 лв. Начало : 12.09.2017
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 “ № 19
http://obiavidnes.com/obiava/136788/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 09.09.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136787/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
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/136786/lyatna-ezikova-shkola-za-deca
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично –понеделник и сряда от 18.30 до 20.30
часа. Начало : 18.09.17 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/136785/kurs-po-italianski-ezik--b1

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 16.09.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136784/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 19.09.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136783/kurs-po-frenski-ezik-vtoro-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 11.09.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136782/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен 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, от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 16.09.2017 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/136781/kurs-po-portugalski-ezik----nivo-a2

Курс по португалски език ниво В2.2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В2.2. 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 : 30.09.2017
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/136780/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v22

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 10.00 до 13.00 часа. Начало : 10.09.2017 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/136779/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1
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Интериорна врата Гама модел 207
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.Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/136778/interiorna-vrata-gama-model-207

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Grey - Ink Tank PFI-306 - PN:
CF6667B001 - 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Grey - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6667B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136777/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---photo-grey---ink-tank-pfi-3

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/136776/lida-shishe

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/136775/otslabni-s-meizitang

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Grey - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6666B001 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Grey - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6666B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136774/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---grey---ink-tank-pfi-306---p

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136773/kamagra-raztvorimi

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Blue - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6665B001 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Blue - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6665B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136772/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---blue---ink-tank-pfi-306---p

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Green - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6664B001
- 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Green - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6664B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136771/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---green---ink-tank-pfi-306---

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Red - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6663B001 330ml
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Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Red - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6663B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136770/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---red---ink-tank-pfi-306---pn

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Magenta- Ink Tank PFI-306 - PN:
CF6662B001 - 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Magenta- Ink Tank PFI-306 - PN: CF6662B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136769/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---photo-magenta--ink-tank-pfi

Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Black - Ink Tank PFI-306 - PN:
CF6657B001 - 330ml
Мастило за Canon за iPF 8300/8300S/8400/9400/9400S - Photo Black - Ink Tank PFI-306 - PN: CF6657B001 - 330ml
http://obiavidnes.com/obiava/136768/mastilo-za-canon-za-ipf-83008300s840094009400s---photo-black---ink-tank-pfi-

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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136767/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс 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 работите като: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране
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на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136766/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Касета за Xerox VersaLink C400/C405 - Cyan - P№ 106R03510 - Заб.: 2 500k
Касета за Xerox VersaLink C400/C405 - Cyan - P№ 106R03510 - Заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136765/kaseta-za-xerox-versalink-c400c405---cyan---p-106r03510---zab-2-500k

Монитор NEC EA224WMi
Монитор NEC EA224WMi, 21.5" (54.61 cm) IPS панел, Full HD, 6 ms, 25,000:1, 250 cd/m2, DisplayPort, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136764/monitor-nec-ea224wmi

Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Black - P№ 108R01420 - Заб.: 48 000k
Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Black - P№ 108R01420 - Заб.: 48 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136763/baraban-za-xerox-phaser-6510workcentre-6515---black---p-108r01420---zab-48-0

Пренавиване и ремонт на електродвигатели
„Ди Ви Жи Сервиз“ ЕООД е модерен сервиз с предмет на дейност пренавиване и ремонт на електродвигатели и
трансформатори. Предлагаме ремонт на всички видове електродвигатели, продажба на резервни части, консултации и
съдействие за решаване на проблемите Ви, сервиз и поддръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/136762/prenavivane-i-remont-na-elektrodvigateli

Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Yellow - P№ 108R01419 - Заб.: 48 000k
Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Yellow - P№ 108R01419 - Заб.: 48 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136761/baraban-za-xerox-phaser-6510workcentre-6515---yellow---p-108r01419---zab-48-

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/136760/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Magenta - P№ 108R01418 - Заб.: 48 000k
Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Magenta - P№ 108R01418 - Заб.: 48 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136759/baraban-za-xerox-phaser-6510workcentre-6515---magenta---p-108r01418---zab-48
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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/136758/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Cyan - P№ 108R01417 - Заб.: 48 000k
Барабан за Xerox Phaser 6510/WorkCentre 6515 - Cyan - P№ 108R01417 - Заб.: 48 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136757/baraban-za-xerox-phaser-6510workcentre-6515---cyan---p-108r01417---zab-48-00

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът), преди полов акт.
Уникалните им съставки са напълно натурални и добре познати.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/136756/kamagra-gel

Захранване (заместител) за лаптоп Lenovo YDS45
Захранване (заместител) за лаптоп Lenovo YDS45, 20V,2.25A, 45W, 4.0mmx1.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/136755/zahranvane-zamestitel-za-laptop-lenovo-yds45

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/136754/kamagra-gold

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - P№ 108R01416 - Заб.: 30 000k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - P№ 108R01416 - Заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136753/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---p-108r01416---zab-30-000k

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. Еференциалната камагра в момента е сред най-популярните и
известни секс продукт на супер цена.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136752/kamagra-raztvorimi

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Yellow - P№ 106R03695 - Заб.: 4 300k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Yellow - P№ 106R03695 - Заб.: 4 300k
http://obiavidnes.com/obiava/136751/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---yellow---p-106r03695---zab-4-30

lida
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/136750/lida-slim-lida-slim-ili-nay-silnata-lida-syzdadena-za-mnogo-byrzo-i-trayno-otsl
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Квадратни тръби и арматурно желязо
Поради нарасналото използване на извита стомана в строителната индустрия ние внедрихме машини за изработка на
дъговидна ламарина, огъване на тръби от 10/10 до 200/200, огъваме също и П - образни профил
http://obiavidnes.com/obiava/136749/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

Интериорна врата Gama с код 208, цвят Венге
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.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/136748/interiorna-vrata-gama-s-kod-208-cvyat-venge

otslabni s lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/136747/otslabni-s-lida

Габарити за товарни автомобили
Габарити за товарни автомобили
Огледала за товарни автомобили
Тапицерия за товарни автомобили
http://obiavidnes.com/obiava/136746/gabariti-za-tovarni-avtomobili

Най-изгодните цени на интериорни и входни 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/136745/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03694 - Заб.: 4 300k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03694 - Заб.: 4 300k
http://obiavidnes.com/obiava/136744/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---magenta---p-106r03694---zab-4-3

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/136743/otslabni-s-meizitang
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kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция и
да повтори няколко пъти . Kamagra дъвчещи са продукт с който ще задържите своята ерекция и няма да се изпразвате
бързо , а ще правите уникален секс продължително време. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136742/kamagra-dyvchashta

Бърз заем оферта между специално
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136741/byrz-zaem-oferta-mejdu-specialno

ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА ЗАЕМ ПРЕДЛАГАТ ФИНАНСОВИ
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136740/za-izlizane-ot-krizata-zaem-predlagat-finansovi

5000 до 10 000 лв кредит - над 6, 12, 24 или 36 месеца
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136739/5000-do-10-000-lv-kredit---nad-6-12-24-ili-36-meseca

Надеждна заем - наличен кредит
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136738/nadejdna-zaem---nalichen-kredit

СПЕШНО КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ УСЛУГИ И БЪРЗО
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136737/speshno-kreditno-sporazumenie-uslugi-i-byrzo

Kredits Piedavat aizdevumus starp ipa
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136736/kredits-piedavat-aizdevumus-starp-ipai-no-2000-lidz-500000--moutiercatherin

СПЕШНО КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ УСЛУГИ И БЪРЗО
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136735/speshno-kreditno-sporazumenie-uslugi-i-byrzo

Надеждна заем - наличен кредит
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136734/nadejdna-zaem---nalichen-kredit

Получи кредити без риск
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
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Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136733/poluchi-krediti-bez-risk

БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ, БЪРЗ И НАДЕЖДЕН
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136732/bylgarski-kredit-byrz-i-nadejden

ПЛАЩАТ БЕЗ СТРАХ
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136731/plashtat-bez-strah

оферта на заем пари с лихва от 3%
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136730/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3

Заем оферта за уреждане на дълговете си
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136729/zaem-oferta-za-urejdane-na-dylgovete-si

Получаване на заем в рамките на 24 часа
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136728/poluchavane-na-zaem-v-ramkite-na-24-chasa

Бързи и автентични лечения
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 5000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/136727/byrzi-i-avtentichni-lecheniya

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03694 - Заб.: 4 300k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03694 - Заб.: 4 300k
http://obiavidnes.com/obiava/136726/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---cyan---p-106r03694---zab-4-300k

Билки, подправки, природна козметика от Малката билкарка
Ние от малката билкарка се стараем да запознаваме нашите киенти с всички известни ни алтернативни методи за
подпомагане благосъстоянието на нашите физически и духовни тела чрез консумацията на чайове, отвари, подправки,
правилно хранене и т.н
http://obiavidnes.com/obiava/136725/bilki-podpravki-prirodna-kozmetika-ot-malkata-bilkarka

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Black - P№ 106R03694 - Заб.: 5 500k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Black - P№ 106R03694 - Заб.: 5 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136724/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---black---p-106r03694---zab-5-500
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Курс за Бармани редовно обучение с диплома на МОН
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. 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 без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/136723/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie-s-diploma-na-mon

Курс за Сервитьори редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/136722/kurs-za-servityori-redovno-obuchenie

Курс за Камериери дистанционно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Камериер, код: 811030
специалност: Хотелиерство, код: 8110301
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/136721/kurs-za-kamerieri-distancionno-obuchenie

Курс за Администратори в хотел
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
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- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/136720/kurs-za-administratori-v-hotel

Курс за Готвачи Варна
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• 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 ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- 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,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/136719/kurs-za-gotvachi--varna

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF - фрезовани
панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, 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;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF - ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
http://obiavidnes.com/obiava/136718/blindirana-vhodna-vrata

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03486 - Заб.: 2 400k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03486 - Заб.: 2 400k
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http://obiavidnes.com/obiava/136717/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---magenta---p-106r03486---zab-2-4

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/136716/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136715/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136714/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136713/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
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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
http://obiavidnes.com/obiava/136712/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
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Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/136711/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03485 - Заб.: 2 400k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03485 - Заб.: 2 400k
http://obiavidnes.com/obiava/136710/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---cyan---p-106r03485---zab-2-400k

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Black - P№ 106R03484 - Заб.: 2 500k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Black - P№ 106R03484 - Заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/136709/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---black---p-106r03484---zab-2-500

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Yellow - P№ 106R03483 - Заб.: 1 000k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Yellow - P№ 106R03483 - Заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136708/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---yellow---p-106r03483---zab-1-00

Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03482 - Заб.: 1 000k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Magenta - P№ 106R03482 - Заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136707/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---magenta---p-106r03482---zab-1-0
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Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03481 - Заб.: 1 000k
Касета за Xerox WorkCentre 6515/Phaser 6510 - Cyan - P№ 106R03481 - Заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136706/kaseta-za-xerox-workcentre-6515phaser-6510---cyan---p-106r03481---zab-1-000k

Касета за Xerox Phaser 3610/Workcentre 3615 - Black - P№ 106R02732 - Заб.: 25 300k
Касета за Xerox Phaser 3610/Workcentre 3615 - Black - P№ 106R02732 - Заб.: 25 300k
http://obiavidnes.com/obiava/136705/kaseta-za-xerox-phaser-3610workcentre-3615---black---p-106r02732---zab-25-30

Кабел Devia Fashion
Кабел Devia Fashion, USB A(м) към Lighting(м), 1.2м, златен
http://obiavidnes.com/obiava/136704/kabel-devia-fashion

Под наем 140дка на афалт, Варна
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/135163/pod-naem-140dka-na-afalt-varna

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е на 16 км от
Пловдив с нова централна канализация
Цена:12000 Евро
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/136703/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko

Монитор IIYAMA GE2288HS-B1
Монитор IIYAMA GE2288HS-B1, 21.5"(54.61 cm) TN панел, FullHD, 1ms, 12000000:1, 250 cd/m2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/136702/monitor-iiyama-ge2288hs-b1

black ant
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена
ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/136701/black-ant

Кабел Devia Fashion
Кабел Devia Fashion, USB (м) към Lighting(м), 1m, златен
http://obiavidnes.com/obiava/136700/kabel-devia-fashion

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
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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/136699/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Мастило за Canon PIXMA G1400
Мастило за Canon PIXMA G1400, G2400, G3400 - Yellow - 0666C001 - GI-490 Y - 7 000к
http://obiavidnes.com/obiava/136698/mastilo-za-canon-pixma-g1400

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/136697/kamagra-gel

Мастило за Canon PIXMA MG2450/MG2550/MX495 - Cyan/Magenta/Yellow - 8289B001 - CL-546 Y 8ml
Мастило за Canon PIXMA MG2450/MG2550/MX495 - Cyan/Magenta/Yellow - 8289B001 - CL-546 Y - 8ml, 180к
http://obiavidnes.com/obiava/136696/mastilo-za-canon-pixma-mg2450mg2550mx495---cyanmagentayellow---8289b001---cl

Пач бракет Digitus DN-19 PB-4U
Пач бракет Digitus DN-19 PB-4U, за монтаж на стена, 19", 4U, регулируеми лайсни, сив
http://obiavidnes.com/obiava/136695/pach-braket-digitus-dn-19-pb-4u

сексстимуланти
ЧЕРНА КРАЛСКА МАРКА Елиминира импотентност и еректилна дисфункция
Предизвиква мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием.www.topstimulsnti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136694/seksstimulanti

Пач бракет Digitus DN-19 PB-8U
Пач бракет Digitus DN-19 PB-8U, за монтаж на стена, 19", 8U, регулируеми лайсни, сив
http://obiavidnes.com/obiava/136693/pach-braket-digitus-dn-19-pb-8u

Пач бракет Digitus DN-19 PB-2U
Пач бракет Digitus DN-19 PB-2U, за монтаж на стена, 19", 2U, регулируеми лайсни, сив
http://obiavidnes.com/obiava/136692/pach-braket-digitus-dn-19-pb-2u

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:
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136691/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

lida,lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/136690/lidalida

Монитор PHILIPS 240B7QPTEB
Монитор PHILIPS 240B7QPTEB, 24.1"(61.21 cm) IPS панел, WUXGA, 5ms, 20000000:1, 300 cd/m2, HDMI, DP, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136689/monitor-philips-240b7qpteb

Рафт MIRSAN MR.RAK1U30.01
Рафт MIRSAN MR.RAK1U30.01, за сървърен шкаф, 19", 486x300x44мм, до 30кг товароносимост, вентилиран, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136688/raft-mirsan-mrrak1u3001

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136687/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136686/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136685/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136684/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136683/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
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Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/136682/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Монитор PHILIPS 240B7QPJEB
Монитор PHILIPS 240B7QPJEB, 24.1"(61.21 cm) IPS панел, WUXGA, 5ms, 20000000:1, 300 cd/m2, HDMI, DP, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/136681/monitor-philips-240b7qpjeb

Панел Digitus DN-19 PB-2U
Панел Digitus DN-19 PB-2U, за монтаж между шкафове, 19", 2U, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136680/panel-digitus-dn-19-pb-2u

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/136679/lida-shishe

Панел Digitus DN-19 PB-2U
Панел Digitus DN-19 PB-2U, за монтаж между шкафове, 19", 1U, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136678/panel-digitus-dn-19-pb-2u

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/131815/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Блиндирана входна врата код Т100, цвят W
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.
В комплекта се включва:
Крило 7см ;
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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 подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/136677/blindirana-vhodna-vrata-kod-t100-cvyat-w

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/136676/meizitang

Калъф за Samsung J5 2017
Калъф за Samsung J5 2017, страничен с гръб, Samsung Dual Layer Cover EF-PJ530, бял
http://obiavidnes.com/obiava/136675/kalyf-za-samsung-j5-2017

Интериорна HDF врата с код 048
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF плоскости. Крилото е подсилено по дължина в края от
рамка от масивна иглолистна дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено. Касата и первазите също са
изработени от HDF. Покритието на крилото, касата и первазите е релефно топлопренесено машинно поставено PVC
фолио, имитиращо дървесна
шарка. Цветът е орех.
Възможните размери на вратата с касата са: 78/201см ; 88/201 см
Възможните размери на крилото са: 70/197; 80/197 см.
Вратата се предлага и в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб,
орех, бял.
http://obiavidnes.com/obiava/136674/interiorna-hdf-vrata-s-kod--048

Индивидуално обучение по албански език
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/136673/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
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For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136672/bulgarian-for-foreigners

Извозване на строителни и битови отпадъци
Хипо-3 ЕООД е лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци и като такава предлага широка гама от услуги
свързани със сметосъбирането и сметоизвозването. При нас може да наемете контейнери за строителни отпадъци
http://obiavidnes.com/obiava/136671/izvozvane-na-stroitelni-i-bitovi-otpadyci

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136670/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
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/136669/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
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,
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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/136668/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
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/136667/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136666/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
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/136665/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
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
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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/136664/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
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/136663/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/136662/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
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/136661/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
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
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http://obiavidnes.com/obiava/136660/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
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/136659/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
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/136658/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
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/136657/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Алуминиева врата за баня, цвят Светъл дъб
Алуминият е материал, който не се влияе от водата и влагата. Поради тази причина алуминиевите врати са
най-доброто решение за затваряне на мокри и влажни помещения.
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчиви
Гумено уплътнение на крило и каса
Посока на отваряне: L и R - фалцови
Размер ( крило + каса ): – 68см./196см.
Каса: 4см.
Крило: 5см
Панти: 2 бр.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
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Дръжки: РОЗЕТКИ
МОНТАЖ: ЩОК
Производство: България
http://obiavidnes.com/obiava/136656/aluminieva-vrata-za-banya-cvyat-svetyl-dyb

Калъф за Samsung J5 2017
Калъф за Samsung J5 2017, страничен с гръб, Samsung Dual Layer Cover EF-PJ530, розов
http://obiavidnes.com/obiava/136655/kalyf-za-samsung-j5-2017

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/136654/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
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Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/136653/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/136652/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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
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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/136651/masajna-kushetka-magicpro

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!
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/136650/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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
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http://obiavidnes.com/obiava/136649/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Калъф за Samsung J5 2017
Калъф за Samsung J5 2017, страничен с гръб, Samsung Dual Layer Cover EF-PJ530, син
http://obiavidnes.com/obiava/136648/kalyf-za-samsung-j5-2017

Комуникационен шкаф Digitus DN-19 32U-6/6-EC
Комуникационен шкаф Digitus DN-19 32U-6/6-EC, 19", 32U, 1565x600x600 мм, до 600кг товароносимост, IP20 защита
http://obiavidnes.com/obiava/136647/komunikacionen-shkaf-digitus-dn-19-32u-66-ec

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136646/kamagra-gel

Рамка Digitus DN-19 36U-S
Рамка Digitus DN-19 36U-S, 19", 36U, 1715x536x600 мм, сива
http://obiavidnes.com/obiava/136645/ramka-digitus-dn-19-36u-s

Калъф за Samsung J5 2017
Калъф за Samsung J5 2017, страничен с гръб, Samsung Dual Layer Cover EF-PJ530, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136644/kalyf-za-samsung-j5-2017

Комуникационен шкаф Digitus DN-19 32U-6/6-EC
Комуникационен шкаф Digitus DN-19 32U-6/6-EC, 19", 12U, 600x560x645 мм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/136643/komunikacionen-shkaf-digitus-dn-19-32u-66-ec

Касета за Samsung SCX-5330N/5530/5530FN - SCX-5530B - P№ 13310499 - PREMIUM - Black Prime - Заб.: 8 000k
Касета за Samsung SCX-5330N/5530/5530FN - SCX-5530B - P№ 13310499 - PREMIUM - Black - Prime - Заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/136642/kaseta-za-samsung-scx-5330n55305530fn---scx-5530b---p-13310499---premium---bl

Блиндирана входна врата код Т102, цвят Африка
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, 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.
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата
и не е подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва
вратата.
В комплекта се включва:
Крило 7см;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
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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;
http://obiavidnes.com/obiava/136641/blindirana-vhodna-vrata-kod-t102-cvyat-afrika

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/136640/levitra

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/136639/kamagra-gold

sexstimulanti
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/136638/sexstimulanti

Детективи Инкогнито-Гарантираме Вашата анонимност!
Имате съмнения или проблеми
позвънете на 0876 85 22 25
Детективска агенция с опитни частни детективи, с пълна гама детективски услуги - 24 часа в денонощието, 100%
дискретно. Инкогнито разполага с професионални детективи, притежаващи богат опит в разследване на изневери,
фирмени разследвания, наблюдение при проблеми с партньора, разследване за промишлен шпионаж, намиране на сведения
за хора, наблюдения на лица, издирване на изчезнали и длъжници, намиране на лични данни за хора при поръчка.
Детективска агенция с качествено техническо оборудване за следене, подслушване и заснемане, набавяне и
документиране на факти и обстоятелства и доказване вина или невинност за съответния случай.
С цел бързото и ефикасно разрешаване на проблемите на своите клиенти, Частното детективско бюро разполага с голям
брой разнообразна по вид и специфика техническа апаратура.
Частните детективи работят на територията на цялата страна - разследване в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Благоевград и т.н., както и в страните от Европейския съюз!
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/135799/detektivi-inkognito-garantirame-vashata-anonimnost

Купува стари коли,изгнили коли,повредени коли,ударени
Изкупува коли за скрап, части или
в движение издава необходимите документи за КАТ и
НАП, плаща в брой ,реакция в деня,безплатно извозване с репатрак.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
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http://obiavidnes.com/obiava/136637/kupuva-stari-koliizgnili-kolipovredeni-koliudareni

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/136636/lida-shishe

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,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 Skype име Инкубатори Люпилни
http://obiavidnes.com/obiava/136635/inkubatori

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/136634/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
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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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136633/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136632/profesionalen-kurs-kozmetika

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/136631/otslabni-s-lida

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.
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• 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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136630/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
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136629/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/. 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
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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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
Курс “Готвач” http://obiavidnes.com/obiava/136628/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/. 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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136627/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
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/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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136626/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА 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.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136625/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

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 можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136624/kurs--vynshni-vik-mreji---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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136623/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136622/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136621/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136620/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136619/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
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http://obiavidnes.com/obiava/136618/otslabni-s-meizitang

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/121461/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/134542/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135455/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVE11 E11 SVE11125CXB
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVE11 E11 SVE11125CXB
http://obiavidnes.com/obiava/136617/ventilator-za-laptop-sony-vaio-sve11-e11-sve11125cxb

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136616/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136615/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136614/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136613/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136612/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136611/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136610/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136609/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136608/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
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 можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136607/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
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 можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136606/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално
сексуално представяне. Този натурален продукт е просто уникален, защото е много мощен и действа на всеки мъж .
Освен, че Ginseng MAX е напълно натурален и без нито един старничен ефект той действа много мощно
.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/136605/ginseng-max

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
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 можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136604/kurs-kofraji---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
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
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успешно завършили курса могат съгласно да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136603/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, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/136602/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Стъклена интериорна врата модел Fabric G 12-1, цвят Златен дъб
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано стъкло – със златен нетъкан текстил. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
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.
Този модел позволява да се изолира помещението без да се ограничава пространството.
Посочената цена включва:
• Крило с дебелина 8мм,закалено;
• Права каса 10см;
• Гумено уплътнение на касата;
• Метален обков: брава,насрещник към касата, комплект дръжки, 3бр. ключове, 2 бр. шарнирни панти.
http://obiavidnes.com/obiava/136601/styklena-interiorna-vrata-model-fabric-g-12-1-cvyat-zlaten-dyb

Сугестопедични курсове по английски език
Център по Сугестопедия с преподаване на английски език. Удивително резултатни Сугестопедични курсове по английски
език за различни нива. 3-5 пъти повече усвоен материал за кратко време. Бърз и траен резултат. Сугестопедичен
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Разговорен Английски език без стрес, без умора, без домашни. Леко учене чрез игра, музика, смях и вдъхновение. Пада
езиковата бариера. Говориш свободно и уверено, без страх от грешки. Английски език - говори и полети!
http://obiavidnes.com/obiava/136600/sugestopedichni-kursove-po-angliyski-ezik

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C850 C855 C875 C870 L850 L870 C55-A 4 pins TYPE 3
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C850 C855 C875 C870 L850 L870 C55-A 4 pins TYPE 3
http://obiavidnes.com/obiava/136599/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-c850-c855-c875-c870-l850-l870-c55-a-4-pin

Врати за всеки дом,офис и хотел.
Ние от Порта Нова Бургас предлагаме изключително здрави, устойчиви и с модерен дизайн блиндирани входни врати.
Нашите интериорни врати се отличават от всичко предлагано на пазара, със своята стилна визия и функционалност.
При нас ще намерите и всички необходими аксесоари за тях.Очакваме Ви на адрес:гр.Бургас ул.Одрин 15/зад спирката на
Елкабел/
www.burgas.porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136598/vrati-za-vseki-domofis-i-hotel

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite P855 P855-S5200
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite P855 P855-S5200
http://obiavidnes.com/obiava/136597/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-p855-p855-s5200

Входна блиндирана врата модел Т306
Представяме Ви 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/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена каменна 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. Патронът на горната
ключалка от вътрешната страна е с фабрично поставен „върток“, служещ за улеснение при заключване.
http://obiavidnes.com/obiava/136596/vhodna-blindirana-vrata-model-t306

Офроуд сафари - приключение с Банско Съмър Актив
Насладете се на горските пътища с офроуд машина. Ще достигнете до недостъпни по друг начин места по наклони и
пътеки, които ще спрат дъха ви. Направете забавна и атрактивна обиколка с джип 4х4.
http://obiavidnes.com/obiava/136595/ofroud-safari---priklyuchenie-s-bansko-symyr-aktiv

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVE14 SVE15
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVE14 SVE15
http://obiavidnes.com/obiava/136594/ventilator-za-laptop-sony-vaio-sve14-sve15

Вентилатор за лаптоп DELL Precision M4600 M4800 (For GPU fan)
Вентилатор за лаптоп DELL Precision M4600 M4800 (For GPU fan)
http://obiavidnes.com/obiava/136593/ventilator-za-laptop-dell-precision-m4600-m4800-for-gpu-fan

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
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http://obiavidnes.com/obiava/136592/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвеститори 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...
Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136591/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

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 < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136590/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

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.
Повече за < Корпоративно Видео с Инвестиционна Насоченост > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136589/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес
планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си и бизнеса си
директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от
България или от Чужбина."
Николай Славков
Управител
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Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136588/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/136587/nezavisim-chasten-investitor

Оценка на Бизнес
"Узнайте истинската цена на Бизнеса и разликата, когато сте от ЕДНАТА, и когато сте от ДРУГАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА."
ЕДИН БИЗНЕС МОЖЕ ДА СТРУВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА.
Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/136586/ocenka-na-biznes

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...
Повече за < Продажба на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136585/prodajba-na-biznes

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.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136584/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-
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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?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136583/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Преки Инвестиции в сектор Земеделие
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/136582/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Финансиране чрез Преки Инвестиции
Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на
изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за
инвестиционен интерес.
Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика.
Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/136581/finansirane-chrez-preki-investicii

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad G485 G485A G485G N585 G585
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad G485 G485A G485G N585 G585
http://obiavidnes.com/obiava/136580/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-g485-g485a-g485g-n585-g585

Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad S210
Вентилатор за лаптоп Lenovo Ideapad S210
http://obiavidnes.com/obiava/136579/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-s210

Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X300 X305
Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X300 X305
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http://obiavidnes.com/obiava/136578/ventilator-za-laptop-toshiba-qosmio-x300-x305

Вентилатор за лаптоп Toshiba Tecra A8 (Pulled)
Вентилатор за лаптоп Toshiba Tecra A8 (Pulled)
http://obiavidnes.com/obiava/136577/ventilator-za-laptop-toshiba-tecra-a8-pulled

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite A300 A305 A305D L300 L305 L305D L350 L355 L355D
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite A300 A305 A305D L300 L305 L305D L350 L355 L355D
http://obiavidnes.com/obiava/136576/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-a300-a305-a305d-l300-l305-l305d-l350-l355

Изработка на Сайт от SiteOneBG.COM - SEO оптимизация, Уникален дизайн, Мобилна версия
Професионална изработка на сайт с Уникален и модерен дизайн, SEO оптимизация на най-високо ниво, Поддръжка на web
сайт, Изработка на корпоративни сайтове, Блогове, Онлайн магазини, Лого дизайн и банери.
Цени, стартиращи от 96 лв.!
Мобилна версия, включена в цената: Адаптивен дизайн, удобен както за десктоп, така и за мобилни устройства.
В днешно време създаването и поддръжката на имидж в онлайн пространството е неизменна част от успеха на Вашия
бизнес!
Подходящи индивидуални уеб решения за вашия бизнес, за фирми и компании от всички бизнес сфери на икономиката.
Административен панел за самостоятелно управление на съдържанието.
Обучение за работа с административния панел.
Кратки срокове за представяне на Вашия бизнес в Интернет.
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
SEO оптимизация :
висококачествена оптимизация, за да отговаря онлайн страницата Ви на последните изисквания на търсачките и да се
позиционира възможно най-високо в тях. Изберете нашите SEO услуги, за да бъдете сред топ фирмите във Вашия град,
страната или в световен мащаб,
Поддръжка на сайт,
Изработка на Динамичен уебсайт+Лого,
Изработка на Онлайн магазин+Лого,
Сайт за Недвижими имоти,
Сайт за Хотел,
и МНОГО ДРУГИ на Атрактивно Ниски Цени.
Възползвайте се.
За контакт:
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/136575/izrabotka-na-sayt-ot-siteonebgcom---seo-optimizaciya-unikalen-dizayn-mobilna-v

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 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/136574/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Детективска Агенция АЯКС-Русе Силистра Велико Търново Шумен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/136573/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Сръбска скара Люлин
Сръбска скара Zuzi в Люлин. Пресни плескавици, кюфтета, кебапчета, наденици, вешалици. Доставка на храна за Люлин и
Божурище. Работим и доставяме скара нон стоп. Вкусни предложения за обед и вечеря на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/136572/srybska-skara-lyulin

Продавам нива-поливна 9дка-гр.Пазарджик
Продавам земеделска земя на 3км от град Пазарджик, нива с площ 9дка, имот номер: 55155.7.98, местността:Чанака.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1100 лв/дка
http://apollon.net/Gearth/18086-pazardjik-gearth2.jpg
http://obiavidnes.com/obiava/134471/prodavam-niva-polivna-9dka-grpazardjik

Давам под наем 6 дка поливна Димчево-Бургас
Давам под наем 6 дка в с. Димчево, община Бургас.
(имот номер 019019 и 019020- те са две съседни имоти)
Земята се намира до селото и до напоителен канал
Подходяща е за зеленчуци и други култури
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем.
Наем: 80 лв/дка
Скици и снимки на адрес: http://apollon.net/la/dimchevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/135427/davam-pod-naem-6-dka-polivna-dimchevo-burgas

Давам под наем 1500 дка пловдив
Давам под наем 1500 дка обработваеми ниви-едно землище, на 10 км от град Пловдив, 4а категория
Наем: 60 лева/дка
http://obiavidnes.com/obiava/135692/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Захранващ кабел VCom
Захранващ кабел VCom, 4pin Molex(м) към 2x 4pin Molex(ж), 0.15m
http://obiavidnes.com/obiava/136571/zahranvasht-kabel-vcom
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