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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/138539/lida-shishe

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/138538/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

отслабни с meizitang
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/138537/otslabni-s-meizitang

отслабни с meizitang
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.мвйзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/138536/otslabni-s-meizitang

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/138535/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/138534/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138533/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/138532/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
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/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
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/138531/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/138530/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.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН 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/138529/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/138528/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
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“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
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/138527/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

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/138526/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-
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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/138525/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138524/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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
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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: 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/138523/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
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Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/138522/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/138521/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
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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/138520/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/138519/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,
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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/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138518/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138517/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138516/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/138515/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
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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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138514/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/138513/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

Страница 12/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.09.2017

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/138512/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/138511/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.
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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/138510/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/138509/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
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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/138508/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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/138507/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,
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

Страница 15/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.09.2017

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/138506/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/138505/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Проектор Optoma HD29Darbee
Проектор Optoma HD29Darbee, DLP, Full 3D, Full HD (1920 x 1080), 30,000:1, 3200 lm, 2x HDMI, USB A, бял
http://obiavidnes.com/obiava/138504/proektor-optoma-hd29darbee

Сървър HPE ProLiant MicroServer G8
Сървър HPE ProLiant MicroServer G8, двуядрен Intel Celeron G1610T 2.3 GHz, 4GB UDIMM, No HDD, 2x Lan1000, 2x USB
3.0, Free DOS, 150W
http://obiavidnes.com/obiava/138503/syrvyr-hpe-proliant-microserver-g8

Мини проектор Optoma ML330
Мини проектор Optoma ML330, DLP, 3D, WXGA (1280 x 800), 20,000:1, 500 LED Brightness, HDMI, 2x USB A(1x 3.0), RJ-45,
microSD слот, Wi-Fi, Bluetooth, Android 4.4, златист
http://obiavidnes.com/obiava/138502/mini-proektor-optoma-ml330

Докинг станция Dell Legacy
Докинг станция Dell Legacy, 2 x USB A (4 pin), черна
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http://obiavidnes.com/obiava/138501/doking-stanciya-dell-legacy

Калъф Samsung Galaxy Note 8
Калъф Samsung Galaxy Note 8, S-View Flip cover, пластмаса(поликарбонатов), samsung, LED View Cover Orchid Gray,
светло сив
http://obiavidnes.com/obiava/138500/kalyf-samsung-galaxy-note-8

Сървър HPE ML10 Gen9
Сървър HPE ML10 Gen9, четириядрен Intel Xeon E3-1225 v5 3.3/3.7GHz, 8GB DDR4 UDIMM, 1TB, 1x Lan1000, 4x USB 3.0,
Free DOS, 300W
http://obiavidnes.com/obiava/138499/syrvyr-hpe-ml10-gen9

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/138498/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Мини проектор Optoma ML330
Мини проектор Optoma ML330, DLP, 3D, WXGA (1280 x 800), 20,000:1, 500 LED Brightness, HDMI, 2x USB A(1x 3.0), RJ-45,
microSD слот, Wi-Fi, Bluetooth, Android 4.4, сив
http://obiavidnes.com/obiava/138497/mini-proektor-optoma-ml330

Мини проектор Optoma W341
Мини проектор Optoma W341, DLP, Full 3D, WXGA (1280 x 800), 22,000:1, 3600 lm, 2x HDMI, USB A, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/138496/mini-proektor-optoma-w341

Сървър HPE ML150 Gen9
Сървър HPE ML150 Gen9, осемядрен Intel Xeon E5-2620v4 2.1/3.0GHz, 16GB DDR4, No HDD, 1x Lan1000, 5x USB 3.0, Free
DOS, 900W
http://obiavidnes.com/obiava/138495/syrvyr-hpe-ml150-gen9

0882551735 фини шпакловки започване веднага.
0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка.
фини шпакловки, гипсови шпакловки, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване, минерална мазилка, пръскана мазилка, влачена мазилка. и др. мазилки, замазки, зидария, и др. довършителни
ремонти. започване веднага, работи се чисто, корекно и реални цени. КАЧЕСТВОТО Е ГАРАНТИРАНО. 0882551735.
http://obiavidnes.com/obiava/138494/0882551735-fini-shpaklovki-zapochvane-vednaga

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Плевен Русе Велико Търново Силистра Варна
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/138493/detektivska-agenciya-diskret-pleven-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол
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/138492/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

Блиндирани врати с МДФ.
В шоурум Порта Нова Бургас ще откриете многообразие от модели, цветове и размери на блиндирани входни врати на
конкурентни цени. Ще получите обширна информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите
най-подходящия избор. Очакваме Ви на адрес:гр.Бургас ул .Одрин 15
http://obiavidnes.com/obiava/138491/blindirani-vrati-s-mdf

Захранване (оригинално) за лаптопи Dell
Захранване (оригинално) за лаптопи Dell, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/138490/zahranvane-originalno-za-laptopi-dell

Калъф Samsung Galaxy Note 8
Калъф Samsung Galaxy Note 8, S-View Flip cover, пластмаса(поликарбонатов), samsung, Clear View Standing Cover Orchid
Gray,сив
http://obiavidnes.com/obiava/138489/kalyf-samsung-galaxy-note-8

Чанта за лаптоп Dell Essential
Чанта за лаптоп Dell Essential, за лаптопи до 15.6" , черна
http://obiavidnes.com/obiava/138488/chanta-za-laptop-dell-essential

Входна блиндирана врата 137-Р
Блиндирана входна врата,изработена от два релефни метални листа, допълнително оребрена с метални профили. За
изолация са използвани фино пресовани дървесни частици.
Бравата заключва вратата в три посоки - нагоре, надолу и встрани.
Пантите са вътрешни, скрити в касата.
Касата е щокова, с первази за от едната страна.
Размери: 86/197 см.
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Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти.
http://obiavidnes.com/obiava/138487/vhodna-blindirana-vrata-137-r

Бойлер Atlantic Vertigo
Бойлер Atlantic Vertigo, 80л, вертикален, 2 kW, емайлиран, енергиен клас С
http://obiavidnes.com/obiava/138486/boyler-atlantic-vertigo

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138485/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138484/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ ОТ ДОМА ИЛИ ОФИСА !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138483/dopylnitelni-dohodi-za-vseki--ot-doma-ili-ofisa-

Стъклена интериорна врата Sand G 14-5
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността
при счупване. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре,
лява/дясна.
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от
едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/138482/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-5

Бойлер Atlantic Vertigo
Бойлер Atlantic Vertigo, 65л, вертикален, 2.25 kW, емайлиран, енергиен клас C
http://obiavidnes.com/obiava/138481/boyler-atlantic-vertigo

Интериорна стъклена врата Серия Print G-13-3
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа. Възможните размери на крилото
са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF
в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
"
http://obiavidnes.com/obiava/138480/interiorna-styklena-vrata-seriya-print-g-13-3

Бойлер Atlantic O’PRO Turbo
Бойлер Atlantic O’PRO Turbo, 100л, вертикален, 2.25 kW, емайлиран, енергиен клас C
http://obiavidnes.com/obiava/138479/boyler-atlantic-opro-turbo

Безжична слушалка Garmin GHS 20i 010-11190-10
Безжична слушалка Garmin GHS 20i 010-11190-10, за VHF 200i, VHF 300i и 300i AIS серии, водоустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/138478/bezjichna-slushalka-garmin-ghs-20i-010-11190-10

Бойлер Atlantic O’PRO+
Бойлер Atlantic O’PRO+, 100л, вертикален, 1.5 kW, емайлиран, енергиен клас C
http://obiavidnes.com/obiava/138477/boyler-atlantic-opro
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Видео карта NVIDIA Quadro P600
Видео карта NVIDIA Quadro P600, 2GB, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, Display Port, 4x mini Display Port
http://obiavidnes.com/obiava/138476/video-karta-nvidia-quadro-p600

Радиоприемник Garmin AIS 300
Радиоприемник Garmin AIS 300, NMEA 2000, AIS, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/138475/radiopriemnik-garmin-ais-300

Сонарен модул Garmin GSD 25
Сонарен модул Garmin GSD 25, за търсене на риба, дълбочина до 1,524м, двуканален 1kW CHIRP, IPX7 водозащита
http://obiavidnes.com/obiava/138474/sonaren-modul-garmin-gsd-25

Радиоприемник Garmin VHF 300i
Радиоприемник Garmin VHF 300i, NMEA 0183, NMEA 2000, IPX7 водоустойчивост
http://obiavidnes.com/obiava/138473/radiopriemnik-garmin-vhf-300i

Плотер Canon imagePROGRAF PRO-6000S в комплект с Roll Unit RU-61
Плотер Canon imagePROGRAF PRO-6000S в комплект с Roll Unit RU-61, клас 8-цветен 60" (152.4 cm), 2400x1200 dpi, 3GB
RAM, 320GB твърд диск, Wi-Fi, LAN 10/100/1000, USB, A0
http://obiavidnes.com/obiava/138472/ploter-canon-imageprograf-pro-6000s-v-komplekt-s-roll-unit-ru-61

Слушалки AULA LB01 Prime
Слушалки AULA LB01 Prime, Микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/138471/slushalki-aula-lb01-prime

Преходник Lenovo
Преходник Lenovo, от DisplayPort(м) към VGA(ж), 20cm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/138470/prehodnik-lenovo

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138469/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138468/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez
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свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138467/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138466/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138465/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138464/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138463/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

свържете се с мен от whatsapp 0022962109482 или по електронна поща: carreraperez@outlook.fr
Имате ли нужда от заем, за да рестартирате проектите си, да купите къща, да платите дълговете си, да плащате
сметките си, да купувате къща, да имате добра търговия ........
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Не се колебайте да се свържете с мен, аз съм сериозен човек, който има капитал в диапазона от 1000 до 500 000 евро.
Така че, ако се нуждаете от това, моля, свържете се с нас на телефон 0022962109482 или по електронна поща:
carreraperez@outlook.fr
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138462/svyrjete-se-s-men-ot-whatsapp-0022962109482-ili-po-elektronna-poshta-carreraperez

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт.
Този продукт е произведен за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/138461/kamagra-gel

Дънна платка Asus MAXIMUS IX EXTREME
Дънна платка Asus MAXIMUS IX EXTREME, Z270, LGA1151, DDR4, (HDMI/DisplayPort) PCI-E(SLI&CFX), 8 x SATA 6Gb/s, 1
x M.2 slot, 2 x USB 3.1 Gen 2, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/138460/dynna-platka-asus-maximus-ix-extreme

Захранване Corsair HXi Series HX850i
Захранване Corsair HXi Series HX850i, 850W, Active PFC, 80+ Platinum, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/138459/zahranvane-corsair-hxi-series-hx850i

Захранване Corsair HXi Series HX750i
Захранване Corsair HXi Series HX750i, 750W, Active PFC, 80+ Platinum, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/138458/zahranvane-corsair-hxi-series-hx750i

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/138457/kamagra-gold

Дънна платка Asus ROG CROSSHAIR VI EXTREME
Дънна платка Asus ROG CROSSHAIR VI EXTREME, X370, AMD AM4, DDR4, PCI-E(CFX&SLi), 8x SATA 6Gb/s 1x M.2 slot, 2 x
USB 3.1 Gen 2, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/138456/dynna-platka-asus-rog-crosshair-vi-extreme

сексстимуланти
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/138455/seksstimulanti

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/135447/davam-pod-naem-1500-dka-plovdiv

Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NNS07300)
Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NNS07300), двуядрен Skylake Intel Pentium G4400 3.3GHz, 4GB DDR4 RAM,
500GB 7200rpm, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows
http://obiavidnes.com/obiava/138454/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520s-sff-10nns07300
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Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138453/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/138452/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138451/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Курсове по английски език в София
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати FCE, CAE, CPE и IELTS. LanguageCert сертификати по английски език – общ
английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners - най-високи стандарти за качество. Интензивни курсове
по английски език, подходящи, както за ученици, така и за възрастни.
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http://obiavidnes.com/obiava/138450/kursove-po-angliyski-ezik-v-sofiya

Canon EOS 750D в комплект с EF-s 18-135mm IS STM и Canon Connect Station CS100
Canon EOS 750D в комплект с EF-s 18-135mm IS STM и Canon Connect Station CS100, 24.2 Mpix, 3.0" (7.62cm) Clear View II
TFT, SD слот, SDHC слот, SDXC слот, Wi-Fi/NFC, Hi-Speed USB, Micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/138449/canon-eos-750d-v-komplekt-s-ef-s-18-135mm-is-stm-i-canon-connect-station-cs100

Всякакви строително-монтажни и довършително-ремонтни услуги
Груб строеж, зидария, къртене, всякакви ремонти на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, машинна мазилка и
замазка, машинно боядисване, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и шпакловка, усвояване на
тераси, обръщане на ъгли, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, всякакви декорации и
декоративни мазилки, боя, тапети, всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон, окачени тавани, скрито
осветление, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Оглед, безплатни консултации, професионализъм, коректност, кратки
срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/138448/vsyakakvi-stroitelno-montajni-i-dovyrshitelno-remontni-uslugi

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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 усп
http://obiavidnes.com/obiava/138447/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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 усп
http://obiavidnes.com/obiava/138446/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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 усп
http://obiavidnes.com/obiava/138445/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

ASUS ROG STRIX X370-F GAMING
ASUS ROG STRIX X370-F GAMING, X370, AMD AM4, DDR4, PCI-E(CFX&SLi), 8x SATA 6Gb/s 1x M.2 slot, 2 x USB 3.1 Gen 2,
ATX
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http://obiavidnes.com/obiava/138444/asus-rog-strix-x370-f-gaming

Микровълнова за вграждане WHIRLPOOL AMW 509 IX
Микровълнова за вграждане WHIRLPOOL AMW 509 IX, 40 л. обем, 900 W, 6 сензорна технология, 8 нива на мощност, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/138443/mikrovylnova-za-vgrajdane-whirlpool-amw-509-ix

8GB USB Flash Drive
8GB USB Flash Drive, Goodram UPI2, USB 2.0, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/138442/8gb-usb-flash-drive

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/138441/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Goodram UPI2, USB 2.0, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/138440/16gb-usb-flash-drive

Курсове по математика и БЕЛ за 7ми клас
Нашите курсове са с продължителност 120 учебни часа по БЕЛ и 120 учебни часа по математика, които протичат през
цялата учебна година. В рамките на това време се покрива целия задължителен материал от учебната програма.
http://obiavidnes.com/obiava/138439/kursove-po-matematika-i-bel-za-7mi-klas

8GB USB Flash Drive
8GB USB Flash Drive, Goodram UEA2, USB 2.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/138438/8gb-usb-flash-drive

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/138437/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
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Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138436/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
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:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138435/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Неделен курс по шведски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 17.09.2017г. 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/138434/nedelen-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
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O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138433/masajna-kushetka-magicpro-2

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/138432/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138431/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

отслабни с лида
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/138430/otslabni-s-lida

Европейски обучителен център - обучения в удобно време
ЦПО Европейски обучителен център към Трейнър консулт ЕООД - модерни техники на обучение, съвременна компютърна
техника, обучения в удобно време, сертификат, удостоверение или свидетелство за всяко преминато обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/138429/evropeyski-obuchitelen-centyr---obucheniya-v-udobno-vreme

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138428/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138427/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138426/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на
импулса.
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/138425/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми до 7000 лв...
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.Не ни пишете имейли - не ги четем. За
повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/138424/zaemi-do-7000-lv

Газов плот за вграждане WHIRLPOOL AKM 528/NA
Газов плот за вграждане WHIRLPOOL AKM 528/NA, Вградена запалка, Предпазна електромагнитна клапа за всяка дюза,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/138423/gazov-plot-za-vgrajdane-whirlpool-akm-528na

Блиндирана входна врата код Ale 404, цвят Napoli
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
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Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
http://obiavidnes.com/obiava/138422/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-404-cvyat-napoli

Газов плот за вграждане WHIRLPOOL AKM 528/JA
Газов плот за вграждане WHIRLPOOL AKM 528/JA, 72 л., 5 нива на готвене, 9 функции, ECO-функция, кремав
http://obiavidnes.com/obiava/138421/gazov-plot-za-vgrajdane-whirlpool-akm-528ja

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/138420/lida-shishe

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Goodram UEA2, USB 2.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/138419/16gb-usb-flash-drive

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/138418/otslabni-s-meizitang

Фурна за вграждане WHIRLPOOL AKZ 6230 IX
Фурна за вграждане WHIRLPOOL AKZ 6230 IX, eнергиен клас А+, 60 л. Обем, Каталитични панели, Електронно
управление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/138417/furna-za-vgrajdane-whirlpool-akz-6230-ix

черна мравка
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138416/cherna-mravka

16GB DDR4 3000MHz
16GB DDR4 3000MHz, Crucial Ballistix Tactical, NON-ECC Unbuffered, 1.35V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/138415/16gb-ddr4-3000mhz

Стъклокерамичен плот за вграждане WHIRLPOOL AKT 8030 NE
Стъклокерамичен плот за вграждане WHIRLPOOL AKT 8030 NE, 5700W, индикатор за остатъчна топлина, тъч
управление, черен
http://obiavidnes.com/obiava/138414/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-whirlpool-akt-8030-ne

Официални рокли за бременни от Рени Фешън
Нова колекция официални рокли за бременни от Рени Фешън.
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Онлайн магазин с официални рокли за бременни.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/oficialni-rokli-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на официални рокли за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, официални рокли за бременни, официална рокля за
бременни, рокли за бременни, евтина рокля за бременни, намалена рокля за бременни, сватбена рокля за бременни,
булчинска рокля за бременни, вечерна рокля за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/138413/oficialni-rokli-za-bremenni-ot-reni-feshyn

Рокли за бременни от Рени Фешън
Нова колекция рокли за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с рокли за бременни.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/rokli-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на рокли за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, официални рокли за бременни, рокли за бременни, евтиниа
рокля за бременни, намалена рокля за бременни, сватбена рокля за бременни, булчинска рокля за бременни, вечерна рокля за
бременни
http://obiavidnes.com/obiava/138412/rokli-za-bremenni-ot-reni-feshyn

Туники за бременни от Рени Фешън
Нова колекция туники за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с туники за бременни.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/tuniki-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на туники за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, официални туники за бременни, туники за бременни,
евтини туники за бременни, намалени туники за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/138411/tuniki-za-bremenni-ot-reni-feshyn

Ризи за бременни от Рени Фешън
Нова колекция ризи за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с ризи за бременни.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/rizi-za-bremenni
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Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на ризи за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, офис ризи за бременни, ризи за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/138410/rizi-za-bremenni-ot-reni-feshyn

Дънки за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън
Нова колекция дънки за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дънки за едри жени и дрехи за макси дами.
https://renifashion.com/maksi-moda/dynki-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на дънки за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, дънки за макси дами, евтини дънки за макси дами, намалени
дънки за макси дами, дънки за едри жени, намалени дънки за едри жени, евтини дънки за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/138409/dynki-za-edri-jeni-i-drehi-za-maksi-dami-ot-reni-feshyn

Рокли за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън
Нова колекция рокли за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с рокли за едри жени и дрехи за макси дами.
https://renifashion.com/maksi-moda/rokli-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на рокли за едри жени и дрехи за макси дами от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, рокля за макси дами, официални рокля за макси дами,
официален тоалет за макси дами, рокля за едри жени, официална рокля за едри жени, официален тоалет за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/138408/rokli-za-edri-jeni-i-drehi-za-maksi-dami-ot-reni-feshyn

Якета, пелерини и палта за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън
Нова колекция якета, пелерини и палта за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Онлайн магазин с якета, пелерини и палта за макси дами и дрехи за едри жени.
https://renifashion.com/maksi-moda/palta-pelerini-i-yaketa-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на якета, пелерини и палта за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Изберете Българското!
Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, яке за макси дами, пелерина за макси дами, палто за макси
дами, яке за едри жени, пелерина за едри жени, палто за едри жени
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http://obiavidnes.com/obiava/138407/yaketa-pelerini-i-palta-za-maksi-dami-i-drehi-za-edri-jeni-ot-reni-feshyn

Бельо за бременни и бельо за макси дами от Рени Фешън
Нова колекция бельо за бременни и бельо за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с бельо за бременни, бельо за макси дами и сутиени за кърмачки.
https://renifashion.com/belyo-za-bremenni-i-kyrmachki
Много голямо разнообразие на бельо и сутиени изработени от качествени материи.
Приятно пазаруване на бельо за бременни, бельо за макси дами и сутиени за кърмачки в магазините на Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: бельо за бременни, бельо за макси дами, бельо за едри жени, сутиени за кърмачки, сутиени за бременни, колани за
бременни, колани за макси дами, поддържащи колани за бременни, бикини за бременни, бикини за макси дами, боди за
бременни, прашки за бременни, прашки за макси дами, чорапогащници за бременни, чорапогащници за макси дами,
нощници за кърмачки
http://obiavidnes.com/obiava/138406/belyo-za-bremenni-i-belyo-za-maksi-dami-ot-reni-feshyn

Дрехи за кърмачки от Рени Фешън
Нова колекция дрехи за кърмачки от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дрехи за кърмачки.
https://renifashion.com/drehi-za-kyrmachki
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на дрехи за кърмачки в магазините на Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за кърмачки, рокли за кърмачки, туники за кърмачки, блузи за кърмачки
http://obiavidnes.com/obiava/138405/drehi-za-kyrmachki-ot-reni-feshyn

Дрехи за бременни от Рени Фешън
Нова колекция дрехи за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дрехи за бременни.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на дрехи за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, официални рокли за бременни, дънки за бременни,
панталони за бременни, туники за бременни, ризи за бременни, блузи за бременни, клинове за бременни, гащеризони за
бременни, сукмани за бременни, рокли за бременни, сватбени рокли за бременни, поли за бременни, жилетки за бременни,
палта за бременни, якета за бременни, пелерини за бременни, бельо за бременни, сутиени за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/138404/drehi-za-bremenni-ot-reni-feshyn
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Дрехи за едри жени и макси мода от Рени Фешън
Нова колекция дрехи за едри жени и макси мода от Рени Фешън.
Онлайн магазин с макси мода, дрехи за макси дами и дрехи за едри жени.
https://renifashion.com/maksi-moda
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на дрехи за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, официални рокли за макси дами, официални тоалети за макси
дами
http://obiavidnes.com/obiava/138403/drehi-za-edri-jeni-i-maksi-moda-ot-reni-feshyn

Стъклокерамичен плот за вграждане WHIRLPOOL AKT 315 IX
Стъклокерамичен плот за вграждане WHIRLPOOL AKT 315 IX, 2 нагревателни зони, Механично управлвние, индикатор за
остатъчна топлина, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/138402/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-whirlpool-akt-315-ix

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5051 в комплект с
калкулатор Canon F-715SG
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5051 в комплект с калкулатор Canon F-715SG,
цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 28 стр/мин, USB, Wi-Fi/Direct, A4, SD слот, бял
http://obiavidnes.com/obiava/138401/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts5051-v-komplekt-s-ka

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/138400/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie
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Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата
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/138399/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata

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/138398/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/138397/kurs--pokrivi---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/138396/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/138395/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Стъклокерамичен плот за вграждане SMEG P764AO
Стъклокерамичен плот за вграждане SMEG P764AO, 4 нагревателни зони Hi-Light, 9 регулирани нива на мощност, черен
http://obiavidnes.com/obiava/138394/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-smeg-p764ao

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138393/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/138392/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
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http://obiavidnes.com/obiava/138391/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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/138390/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

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/138389/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie
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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/138388/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Qnap TS-231P
Qnap TS-231P, двуядрен AnnapurnaLabs Alpine AL-212 1.7GHz, без твърд диск (2x SATA), 1GB DDR3, 2x Gigabit ports, 3 x
USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/138387/qnap-ts-231p

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138386/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8050 в комплект с
калкулатор Canon F-715SG
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8050 в комплект с калкулатор Canon F-715SG,
цветен принтер/копир/скенер, 9600 x 2400 dpi, 33 стр/мин, USB, Wi-Fi/Direct, A4, SD слот, двустранен печат, 4.25" (10,8
cm) TFT сензорен дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/138385/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts8050-v-komplekt-s-ka

Хладилник с фризер SMEG FA860P
Хладилник с фризер SMEG FA860P, клас A++, 304 л. общ обем, No Frost, автоматично размразяване, кремав
http://obiavidnes.com/obiava/138384/hladilnik-s-frizer-smeg-fa860p

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/138383/viagra

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора, с доста красиви места, подходящи за пикници и
незабравими разходки, на които може да видите останки от византийски, тракийски, римски и славянски постройки,
могили, крепости и мостове
http://obiavidnes.com/obiava/137677/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

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/138382/kamagra-gel

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/,4Smarts, Huawei P10 Plus, (смартфон)
http://obiavidnes.com/obiava/138381/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6050 в комплект с
калкулатор Canon F-715SG
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6050 в комплект с калкулатор Canon F-715SG,
цветен принтер/скенер/копир, 4800 x 1200 dpi, 33 стр/мин, Wi-Fi, USB, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/138380/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts6050-v-komplekt-s-ka

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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
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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/138379/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/138378/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/138377/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Бетонни плочи, паважи, бордюри и декоративни елементи
Марката Semmelrock Stein+Design притежава 55-годишна история в производството на вибропресовани бетонни
изделия. Основана през 1958 г. като семейна фирма в Австрия, днес Semmelrock Stein+Design е мултинационална компания
с 16 производствени бази в осем държави от Централна и Източна Европа – Австрия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия,
Румъния, Хърватска, България и дистрибуторски мрежи на територията на Словения и Босна и Херцеговина.
За постигането на този успех главна роля играе политиката на концерна, насочена към съчетаването на изтънчен дизайн
и иновативни технологии с високо качество и многофункционалност. Благодарение на развитата дистрибуторска
мрежа, към днешна дата фирмата е утвърден лидер, налагащ новите тенденции, и водещ доставчик на висококачествени
изделия от бетон в Централна и Източна Европа. Като част от голямото семейство на Wienerberger, Semmelrock
Stein+Design стриктно следва добрите практики, социално отговорната политика на работа, принципите на
прозрачност и гарантирана компетентност и високо качество.
"Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД е създадена през 2008 г. и вече е доказала на българския пазар, че марката предлага
високо качество, комплексни решения и прекрасна визия. Благодарение на богатата продуктова гама, осигуряваща
разнообразни приложения, продуктите на Semmelrock са подходящи както за обществени пространства: улици, паркове,
площади, тротоари, търговски обекти, детски градини, спортни съоръжения и др., така и за индустриално приложение:
от производствени бази, паркинги, зони с интензивно натоварване от тежкотоварни автомобили до частни проекти
като дворове, градини, басейни, площадки и други.
http://obiavidnes.com/obiava/138376/betonni-plochi-pavaji-bordyuri-i-dekorativni-elementi

sexstimulanti
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/138375/sexstimulanti

Фурна за вграждане SMEG SF855X
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Фурна за вграждане SMEG SF855X, енергиен клас А, 72 л., 9 функции, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/138374/furna-za-vgrajdane-smeg-sf855x

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/138373/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Интериорни 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/138372/interiorni-vrati-ot-porta-nova

Люпилни !!! Инкубатори !!!
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Доставка с куриер до всяка точка на страната - 20%.
http://obiavidnes.com/obiava/138371/lyupilni--inkubatori-

Блиндирана входна врата Ale Door 402, цвят Сунта
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта се включва:
– Крило;
– Нерегулируема метална каса;
-Гумено уплътнение;
– Обков: иноксови сатенирани подвижни дръжки; шпионка; три броя панти;
– Две независими заключващи системи;
– Два секретни патрона, единия от които е ямков;
– Капачка против разбиване и бронировка;
– Три противовзломни шипа;
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– Ключове: три секретни и три секретни ямкови за по-висока защита;
– Вграден праг;
http://obiavidnes.com/obiava/138370/blindirana-vhodna-vrata-ale-door-402-cvyat-sunta

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/138369/lida-shishe

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon MAXIFY MB5450 в комплект с фото
хартия Canon Variety Pack A4 & 10 VP-101
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon MAXIFY MB5450 в комплект с фото хартия Canon Variety
Pack A4 & 10 VP-101, цветен принтер/копир/скенер/факс, 1200 x 600 dpi, 24стр/мин, Wi-Fi, LAN, USB, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/138368/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-maxify-mb5450-v-komplekt-s-f

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/138367/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
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- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138366/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138365/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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
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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/138364/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/138363/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/138362/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF411dw
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF411dw, монохромен, принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 33
стр/мин, LAN1000, Wi-Fi, A4
http://obiavidnes.com/obiava/138361/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf411dw

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
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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/138360/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/138359/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.
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/138358/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Лазерен факс Canon i-SENSYS FAX-L150
Лазерен факс Canon i-SENSYS FAX-L150, 200 x 400 dpi, ADF
http://obiavidnes.com/obiava/138357/lazeren-faks-canon-i-sensys-fax-l150

Лазерен факс Canon i-SENSYS FAX L3000
Лазерен факс Canon i-SENSYS FAX L3000, 600 x 600 dpi, ADF
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http://obiavidnes.com/obiava/138356/lazeren-faks-canon-i-sensys-fax-l3000

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138355/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138354/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
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http://obiavidnes.com/obiava/138353/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Фурна за вграждане SMEG SF855RA
Фурна за вграждане SMEG SF855RA, енергиен клас А, 72 л., 9 функции, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/138352/furna-za-vgrajdane-smeg-sf855ra

Здравна застраховка пакет България здраве със ЗАД България
„България Здраве“ е медицинска застраховка, която е предназначена да осигури на застрахованите лица възможност за
преглед и консултация с различни специалисти, гарантирано комплексно и качествено медицинско обслужване до избран
от застрахованото лице лимит.
http://obiavidnes.com/obiava/138351/zdravna-zastrahovka-paket-bylgariya-zdrave-sys-zad-bylgariya

входна врата модел 132-D1
"Блиндирана входна врата. изработена от два релефни метални панела, допълнително оребрена с метални профили. За
изолация са използвани фино пресовани дървесни частици.
Бравата заключва вратата в три посоки - нагоре, надолу и встрани.
Пантите са вътрешни, скрити в касата.
Касата е щокова, с первази за от едната страна.
Размери: 86/197 см.; 90/197 см.; 96/200 см., в зависимост от модела.
Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти."
http://obiavidnes.com/obiava/138350/vhodna-vrata-model-132-d1

Оферта за поддръжка на Google Adwords акаунт
Възползвайте се от офертата на PageRules за поддръжка на Google Adwords акаунт. Услугата, която предлагаме
включва създаване, управление и оптимизация на Adwords рекламна кампания. Тя е сигурен начин за постигане на онлайн
видимост и отлично класиране в резултатите на Google. На посочения линк можете детайлно да се запознаете с нашата
оферта, както и цената
http://obiavidnes.com/obiava/138349/oferta-za-poddryjka-na-google-adwords-akaunt

Оферта за цялостна SEO оптимизация
Изберете офертата на Page Rules за цялостна SEO оптимизация. Качествената SEO оптимизация е най-добрият начин
за справяне със конкуренцията и развитие на бизнеса в Интернет пространството. Посоченият линк съдържа подробно
описание на включеното в услугата, както и цена за изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/138348/oferta-za-cyalostna-seo-optimizaciya

Оферта за професионална изработка на уеб сайт
Уеб сайтът е лицето на бизнеса в Интернет. За постигането на успешно онлайн бизнес развитие, задължително
изберете професионално създаден уеб сайт. Възползвайте се от нашата оферта за изработка на уеб сайт. На посочения
линк ще откриете полезна информация за това какво точно включва самата услуга и каква е цената
http://obiavidnes.com/obiava/138347/oferta-za-profesionalna-izrabotka-na-ueb-sayt

Клавиатура Redragon K552RGB Kumara
Клавиатура Redragon K552RGB Kumara, гейминг, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/138346/klaviatura-redragon-k552rgb-kumara

Интериорна врата модел 066
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
масивна иглолистна дървесина,
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допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е машинно-поставено топлопренесено PVC фолио.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 66-68/201;
76-78/201 ; 86-88/201.
http://obiavidnes.com/obiava/138345/interiorna-vrata-model-066

Неделен курс по шведски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 17.09.2017г. 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/138344/nedelen-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 26.09.2017 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/138343/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

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 : 26.09.2017 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
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http://obiavidnes.com/obiava/138342/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по английски език А1.1
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 : 27.09.2017 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/138341/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 25.09.2017г. 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/138340/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по румънски език – ниво B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1.1. 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 – 200 лв. Начало : 26.09.2017
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/138339/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b11

Съботен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. 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 един път седмично – събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 60 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало : 07.10.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/138338/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по испански език – начално ниво
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 50 учебни часа. Начало : 30.09.2017 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/138337/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по португалски език ниво С1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво С1.1. Курсът се провежда по системата A
Atualidade em portugu
http://obiavidnes.com/obiava/138336/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-s11

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/138335/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Курс по португалски език ниво В2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2.1. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всеки вторник и четвъртък от 19.00 до 20.00 и е с продължителност 50 учебни
часа. Цена 200 лв. Начало : 17.10.2017
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/138334/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

Курс по португалски език за 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.
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Продължителност 50 часа, от 13.00 до 16.00 часа. Начало : 30.09.2017 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/138333/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-a2

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 30.09.2017 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/138332/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски език
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 (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 27.09.2017 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/138331/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Съботен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 28.10.2017 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138330/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Неделен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
08.10.2017 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138329/nedelen-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечер курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 28.09.2017
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 N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138328/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ниво В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично –понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 18.09.17 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138327/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v11
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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/138326/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
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http://obiavidnes.com/obiava/138325/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Интериорна врата модел Gradde Wartburg
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. 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.
http://obiavidnes.com/obiava/138324/interiorna-vrata-model-gradde-wartburg

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138323/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив

Страница 59/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.09.2017

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:
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/138322/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
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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/138321/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Калъф Samsung Galaxy J5 (2016)
Калъф Samsung Galaxy J5 (2016), 4smarts Kyoto Always-On Book, екологично чист полимер, калъф през който виждате
информация от дисплея
http://obiavidnes.com/obiava/138320/kalyf-samsung-galaxy-j5-2016

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/138319/meizitang

Плот за вграждане SMEG SE2640TD2
Плот за вграждане SMEG SE2640TD2, 4х зони, 9 нива на мощност, сензорно управление
http://obiavidnes.com/obiava/138318/plot-za-vgrajdane-smeg-se2640td2

Бойлер Atlantic O’PRO+ SLIM
Бойлер Atlantic O’PRO+ SLIM, 75 л., вертикален, 2kW, емайлиран, енергиен клас D
http://obiavidnes.com/obiava/138317/boyler-atlantic-opro-slim

Клавиатура Redragon K552 Kumara
Клавиатура Redragon K552 Kumara, гейминг, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/138316/klaviatura-redragon-k552-kumara
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черна мравка
ЧЕРНА КРАЛСКА МАРКА Елиминира импотентност и еректилна дисфункция.www.wrwkciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138315/cherna-mravka

Плотер Canon imagePROGRAF iPF680
Плотер Canon imagePROGRAF iPF680, 2400x1200 dpi, 256MB RAM, клас 5-цветен 24" (61.96), USB, LAN 10/100/1000, A1
http://obiavidnes.com/obiava/138314/ploter-canon-imageprograf-ipf680

Плотер Canon imagePROGRAF iPF610
Плотер Canon imagePROGRAF iPF610, 2400x1200 dpi, 256MB RAM, клас 5-цветен 24" (61.96), USB, LAN 10/100, A1
http://obiavidnes.com/obiava/138313/ploter-canon-imageprograf-ipf610

Плотер Canon imagePROGRAF iPF510
Плотер Canon imagePROGRAF iPF510, 2400x1200 dpi, 256MB RAM, клас 5-цветен 17"(43.18 cm), USB, LAN 10/100, A3
http://obiavidnes.com/obiava/138312/ploter-canon-imageprograf-ipf510

Касета за HP COLOR LASER JET 3800 - Q7583A - Magenta - CON100HP3800M_RG - P№
NT-C7583FM - Неоригинална - G&G - 6 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 3800 - Q7583A - Magenta - CON100HP3800M_RG - P№ NT-C7583FM - Неоригинална G&G - 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138311/kaseta-za-hp-color-laser-jet-3800---q7583a---magenta---con100hp3800m_rg---p-nt-

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/138310/black-ant

Касета за HP COLOR LASER JET 3800 - Q7582A - Yellow - CON100HP3800M_RG - P№
NT-C7582FY - Неоригинална - G&G - 6 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 3800 - Q7582A - Yellow - CON100HP3800M_RG - P№ NT-C7582FY - Неоригинална - G&G
- 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138309/kaseta-za-hp-color-laser-jet-3800---q7582a---yellow---con100hp3800m_rg---p-nt-c

Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9720A - Black - CON100HP4600_BR - P№ NT-C9720FBK
- Неоригинална - G&G - 9 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9720A - Black - CON100HP4600_BR - P№ NT-C9720FBK - Неоригинална - G&G 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138308/kaseta-za-hp-color-laser-jet-4600---c9720a---black---con100hp4600_br---p-nt-c97

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/138307/kamagra-gold

Каподастер за Акустична, Ел. Китара, GUITAR CAPO
Каподастер за Акустична, Ел. Китара, GUITAR CAPO
КАПО ЗА КЛАСИЧЕСКА И АКУСТИЧНА КИТАРА - ПРИДЪРЖА СТРУНИТЕ, ЛЕСНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ.БЪРЗО И
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БЕЗПРОБЛЕМНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТОНАЛНОСТ В ТОНОЛНОСТ И ДР.
ЦЕНА - 15ЛВ.
http://acusticobg.com/KITARI/index.html
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.Сливница /
тел: 02/8914053,
моб.тел. 0887514046
www.acusticobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/138306/kapodaster-za-akustichna-el-kitara-guitar-capo

Чанта за таблети и преносими компютри
Чанта за таблети и преносими компютри, 4smarts, Cambridge Multimedia Bag, до 13.3"(33,02 см), предпазва вашия лаптоп
или таблет от удари и сътресения (сив)
http://obiavidnes.com/obiava/138305/chanta-za-tableti-i-prenosimi-kompyutri

кралска черна мравка
Кралска черна мравка / King black ant 10 таблетки
-Елиминира импотентност и еректилна дисфункция.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/138304/kralska-cherna-mravka

Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9721A - Cyan - CON100HP4600_CR - P№ NT-C9721FC Неоригинална - G&G - 8 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9721A - Cyan - CON100HP4600_CR - P№ NT-C9721FC - Неоригинална - G&G - 8
000k
http://obiavidnes.com/obiava/138303/kaseta-za-hp-color-laser-jet-4600---c9721a---cyan---con100hp4600_cr---p-nt-c972

Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9723A - Magenta - CON100HP4600_MR - P№
NT-C9723FM - Неоригинална - G&G - 8 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 4600 - C9723A - Magenta - CON100HP4600_MR - P№ NT-C9723FM - Неоригинална - G&G
- 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138302/kaseta-za-hp-color-laser-jet-4600---c9723a---magenta---con100hp4600_mr---p-nt-c

отслабни с лида
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/138301/otslabni-s-lida

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138300/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Футболни Съвети и Прогнози
Най-добрите съвети и прогнози на футболни срещи от Европа. В сайта може да намерите всекидневни актуални
прогнози с информативна цел. Съвети и прогнози на футболни срещи от Европа. Безплатни футболни прогнози.
Футболните предавания по телевизията за днес.Информация за Лицензирани Букмейкъри в България и др.
http://obiavidnes.com/obiava/138299/futbolni-syveti-i-prognozi

Пералня SIEMENS WM 14 T 640 BY
Пералня SIEMENS WM 14 T 640 BY, A+++, 9kg, 1400 rpm, Възможност за вграждане, 59.8 см, TouchControl бутони,
щадящо ресурсите управление на водата, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/138298/peralnya-siemens-wm-14-t-640-by

Захранващ модул APC Rack PDU AP7920B
Захранващ модул APC Rack PDU AP7920B, switched, 1U, 12A/208V, 8x IEC 320 C13
http://obiavidnes.com/obiava/138297/zahranvasht-modul-apc-rack-pdu-ap7920b

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/138296/lida-shishe

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/138295/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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.
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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/138294/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138293/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
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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/138292/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
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/138291/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.
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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/138290/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138289/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.
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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/138288/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/138287/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
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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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138286/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/138285/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.
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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/138284/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/138283/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :

Страница 70/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.09.2017

•
•
•
•
•

Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138282/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138281/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138280/biznes-angliyski--pyrvo-nivo
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Захранващ модул APC Rack PDU AP7921B
Захранващ модул APC Rack PDU AP7921B, switched, 1U, 16A/208V, 8x IEC 320 C13
http://obiavidnes.com/obiava/138279/zahranvasht-modul-apc-rack-pdu-ap7921b

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/138278/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
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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/138277/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138276/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138275/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/138274/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/138273/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-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
http://obiavidnes.com/obiava/138272/otslabni-s-meizitang

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/138271/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Rayman Legends: Definitive Edition
Rayman Legends: Definitive Edition, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/138270/rayman-legends-definitive-edition

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
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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: 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/138269/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/138268/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
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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: 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/138267/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/138266/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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
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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/138265/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

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/138264/kurs-kofraji---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
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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/138263/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- 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/138262/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

LEGO Worlds
LEGO Worlds, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/138261/lego-worlds

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138260/cialis-aptechen
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Съдомиялна за вграждане SIEMENS SR 65 M 091 EU
Съдомиялна за вграждане SIEMENS SR 65 M 091 EU, клас А+, 10 комплекта, 5 програми, iQdrive мотор, ActiveWater
хидравлична система, Инокс
http://obiavidnes.com/obiava/138259/sydomiyalna-za-vgrajdane-siemens-sr-65-m-091-eu

Radial-G: Racing Revolved VR
Radial-G: Racing Revolved VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/138258/radial-g-racing-revolved-vr

Продажба на платове на едро
Фирма Интертекс ЕООД се занимава с търговия на едро на платове.
Създадена е преди повече от 20 г., като през това време сме успели да изградим дълготрайни и лоялни бизнес отношения с
клиенти от цялата страна.
Поддържаме на склад големи количества от над 1000 артикула, като се стремим да останем винаги актуални с новите
модни тенденции и да задоволим всеки вкус.
С разрастването на онлайн търговията беше неизбежна крачка и ние да се насочим към интернет пространството, за
да можем да задоволим интереса и на клиентите ни на дребно.
В онлайн магазина ни имате възможност да разгледате част от продуктите ни, както и да закупите желаните от вас
количества на дребно и едро.
www.platovete.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138257/prodajba-na-platove-na-edro

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138256/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138255/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138254/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ВНИМАНИЕ РАБОТА !!!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138253/vnimanie-rabota-

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/138252/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Заеми, кредити, обединение кредити
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, тук е вашият шанс да получи заем от нашата компания с лихвен процент от
3%. Нашите заеми са обезпечени и гарантирани. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл:
CF.FIN@Hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/138251/zaemi-krediti-obedinenie-krediti
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Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/138250/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
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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:
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/138249/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138248/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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.
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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/138247/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/138246/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
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Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/138245/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/138244/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на медицински услуги: сваляне на конци след оперативна намеса, поставяне
на мускулна инжекция, поставяне на подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане
на инфузионна система, превръзка на рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър,
извършване на клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, 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/138243/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Рафтинг в България с Банско Съмър Актив
Рафтинг по река Струма, в Кресненското дефиле, което се намира на 120 километра от София. Приключението
стартира от брега на реката, където се намира рафтинг центърът. Всички участници в спускането се оборудват с
предоставената им екипировка, след което се впускат по речните бързеи. Рафтинг спускането продължава около 2 часа
по рафтинг трасе с дължина 12 км
http://obiavidnes.com/obiava/138242/rafting-v-bylgariya-s-bansko-symyr-aktiv

APC Smart-UPS SMT3000I
APC Smart-UPS SMT3000I, 3000 VA/2700W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/138241/apc-smart-ups-smt3000i
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Превключвател APC Rack ATS AP7723
Превключвател APC Rack ATS AP7723, 16A/230V, 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C13
http://obiavidnes.com/obiava/138240/prevklyuchvatel-apc-rack-ats-ap7723

Аксес пойнт HPE Aruba IAP-207 (RW) Instant
Аксес пойнт HPE Aruba IAP-207 (RW) Instant, 2.4GHz(400Mbps)/5GHz(867Mbps), 1xLan 10/100/1000, 2x вътрешни антени
http://obiavidnes.com/obiava/138239/akses-poynt-hpe-aruba-iap-207-rw-instant

Разклонител APC Rack PDU AP7552
Разклонител APC Rack PDU AP7552, 16A/230V, 4x IEC 320 C19, 20x IEC 320 C13
http://obiavidnes.com/obiava/138238/razklonitel-apc-rack-pdu-ap7552

Аксес пойнт HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant
Аксес пойнт HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant, 2.4GHz(300Mbps)/5GHz(1300Mbps), 1xLan 10/100/1000 PoE, 3x вътрешни
антени
http://obiavidnes.com/obiava/138237/akses-poynt-hpe-aruba-iap-305-rw-instant

Аксес пойнт HPE Aruba IAP-205 (RW) Instant
Аксес пойнт HPE Aruba IAP-205 (RW) Instant, 2.4GHz(300Mbps)/5GHz(867Mbps), 1xLan 10/100/1000 PoE, 4x вътрешни
антени
http://obiavidnes.com/obiava/138236/akses-poynt-hpe-aruba-iap-205-rw-instant

Монитор BenQ ZOWIE XL2546 (9H.LG9LB.QBE)
Монитор BenQ ZOWIE XL2546 (9H.LG9LB.QBE), 24.5" (62.23 cm) Full HD TN панел, 1ms, 12 000 000:1, 320cd/m2, 240Hz,
Display Port, 2x HDMI, DVI, USB, дистанционно управление
http://obiavidnes.com/obiava/138235/monitor-benq-zowie-xl2546-9hlg9lbqbe

Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Black - CON100HPCE400X-1 - P№
NT-CH507XQFBK - Неоригинална - G&G - 11 000k
Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Black - CON100HPCE400X-1 - P№ NT-CH507XQFBK Неоригинална - G&G - 11 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138234/kaseta-za-hp-color-laser-jet-enterprise-500m551---black---con100hpce400x-1---p

Мишка Logitech MX Anywhere 2S
Мишка Logitech MX Anywhere 2S, лазерна "Darkfield"(4000 dpi), безжична, microUSB, тъмно синя
http://obiavidnes.com/obiava/138233/mishka-logitech-mx-anywhere-2s

Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Cyan - CON100HPCE401A-1 - P№
NT-CH507QFC - Неоригинална - G&G - 6 000k
Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Cyan - CON100HPCE401A-1 - P№ NT-CH507QFC - Неоригинална G&G - 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138232/kaseta-za-hp-color-laser-jet-enterprise-500m551---cyan---con100hpce401a-1---p-

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
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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/138231/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Modecom Volcano Bungle в пакет със слушалки Modecom MC-823 Ranger
Modecom Volcano Bungle в пакет със слушалки Modecom MC-823 Ranger, комплект клавиатура и мишка, 7200 dpi, USB,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/138230/modecom-volcano-bungle-v-paket-sys-slushalki-modecom-mc-823-ranger

Лаптоп HP 250 G6 (1WY58EA)(сив) в комплект с Windows 10 Home 64Bit
Лаптоп HP 250 G6 (1WY58EA)(сив) в комплект с Windows 10 Home 64Bit, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10
GHz, 15.6" (39.6 cm) Full HD SVA Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.1, Free DOS,
1.86kg
http://obiavidnes.com/obiava/138229/laptop-hp-250-g6-1wy58easiv-v-komplekt-s-windows-10-home-64bit

Лаптоп HP 250 G6 (1WY58EA)(сив) в комплект с Windows 10 Pro 64Bit
Лаптоп HP 250 G6 (1WY58EA)(сив) в комплект с Windows 10 Pro 64Bit, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10
GHz, 15.6" (39.6 cm) Full HD SVA Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.1, Free DOS,
1.86kg
http://obiavidnes.com/obiava/138228/laptop-hp-250-g6-1wy58easiv-v-komplekt-s-windows-10-pro-64bit

Блиндирана входна врата Модел 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. 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 – 2 бр. независими
секретни ключалки, два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/138227/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Мастиленоструен принтер HP Officejet 7110 в комплект с консуматив HP 932 Standard Original
Ink Cartridge
Мастиленоструен принтер HP Officejet 7110 в комплект с консуматив HP 932 Standard Original Ink Cartridge , цветен,
1200x600 dpi, до 15стр/мин, Wi-Fi, LAN, USB, A3
http://obiavidnes.com/obiava/138226/mastilenostruen-printer-hp-officejet-7110-v-komplekt-s-konsumativ-hp-932-standar

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/138225/levitra

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, предназначени за
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ползване в текстилната техника, в производството телове и изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в
производството на кабели и проводници, за водачи на стъклени нишки, за водещи на проводници в бобинажни машини и
др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор
http://obiavidnes.com/obiava/138224/keramichni-vodeshti-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани
бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация
http://obiavidnes.com/obiava/138223/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-emaylirani-provodnici

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи /втулки/
на изправно-отрезни телоизправящи арматурни машини за изправяне, оразмеряване и разкрояване на стоманени телове и
арматурна стомана. Дюзите изработвам съобразно спецификата на наличното производствено оборудване.
http://obiavidnes.com/obiava/138222/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138221/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
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чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138220/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
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Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138219/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Лаптоп Asus X541NC-GO060 с подарък раница Asus
Лаптоп Asus X541NC-GO060 с подарък раница Asus, четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5GHz, 15.6" (39.62
cm) HD LED дисплей & nVidia GeForce 810M 2GB(HDMI), 8GB DDR3L RAM, 1TB HDD, 1x USB Type C Gen1, 1x USB 3.0,
Endless Linux, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/138218/laptop-asus-x541nc-go060-s-podaryk-ranica-asus

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/138217/kamagra-gel

Сешоар Valera SXJ 7500 D RC Light Ionic
Сешоар Valera SXJ 7500 D RC Light Ionic, 2000W, 6 скорости, Airflow технология, йонизираща функция, кабел с Rotcord,
дифузер, бутон за студен въздух,
http://obiavidnes.com/obiava/138216/seshoar-valera-sxj-7500-d-rc-light-ionic

Най-добрите матраци
Най-добрите матраци
http://obiavidnes.com/obiava/138215/nay-dobrite-matraci

Матраци Тед
Матраци Тед
http://obiavidnes.com/obiava/138214/matraci-ted

Матраци Парадайс
Матраци Парадайс
http://obiavidnes.com/obiava/138213/matraci-paradays

Суичъри с щампи
Суичъри с щампи
http://obiavidnes.com/obiava/138212/suichyri-s-shtampi

Ситопечат
Ситопечат
http://obiavidnes.com/obiava/138211/sitopechat
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Рекламни тениски
Рекламни тениски
http://obiavidnes.com/obiava/138210/reklamni-teniski

Блузи с щампи
Блузи с щампи
http://obiavidnes.com/obiava/138209/bluzi-s-shtampi

Суроватъчен протеин
Суроватъчен протеин на супер цени
http://obiavidnes.com/obiava/138208/surovatychen-protein

Протеини
Протеини на страхотни цени
http://obiavidnes.com/obiava/138207/proteini

Шпакловка
Шпакловка
http://obiavidnes.com/obiava/138206/shpaklovka

Топлоизолация
Топлоизолация
http://obiavidnes.com/obiava/138205/toploizolaciya

Ремонти на баня
Ремонти на баня
http://obiavidnes.com/obiava/138204/remonti-na-banya

Label M козметика
Label M козметика
http://obiavidnes.com/obiava/138203/label-m-kozmetika

Label M козметика
Label M козметика
http://obiavidnes.com/obiava/138202/label-m-kozmetika

Label M козметика
Label M козметика
http://obiavidnes.com/obiava/138201/label-m-kozmetika

Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Yellow - CON100HPCE402A-1 - P№
NT-CH507QFY - Неоригинална - G&G - 6 000k
Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Yellow - CON100HPCE402A-1 - P№ NT-CH507QFY - Неоригинална G&G - 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138200/kaseta-za-hp-color-laser-jet-enterprise-500m551---yellow---con100hpce402a-1---p
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black ant
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/138199/black-ant

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/138198/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

lida шише
С lida slim ще отслабнете толкова бързо и лесно, че няма да усетите, кога сте свалили всички ненужни
килограми.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/138197/lida-shishe

Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Magenta - CON100HPCE403A-1 - P№
NT-CH507QFM - Неоригинална - G&G - 6 000k
Касета за HP COLOR LASER JET Enterprise 500/M551 - Magenta - CON100HPCE403A-1 - P№ NT-CH507QFM Неоригинална - G&G - 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138196/kaseta-za-hp-color-laser-jet-enterprise-500m551---magenta---con100hpce403a-1---

Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Yellow - CON100HP5500_YR - P№ NT-C9732FY Неоригинална - G&G - 12 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Yellow - CON100HP5500_YR - P№ NT-C9732FY - Неоригинална - G&G - 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138195/kaseta-za-hp-color-laser-jet-5500---yellow---con100hp5500_yr---p-nt-c9732fy---n

Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/138194/cifrov-alkoholen-tester-dreger-alcosafe-s4

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
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свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/138193/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/138192/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/138191/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Електронна система за омекотяване на варовикова вода - ТехноМаг
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/138190/elektronna-sistema-za-omekotyavane-na-varovikova-voda---tehnomag

Дървена дограма Карабулев
Фирма “Карабулев“ е утвърден производител на българския пазар вече 20 години. Развива и специализира своята дейност
в проектиране, изработка и монтаж на дървена дограма и интериорни врати. Производствената база в Плевен е
оборудвана с последно поколение дървообработващи машини. Фирмата предлага висококачествена дървена дограма,
селектиран материал от Германия. Продукцията включва дървени прозорци със стъклопакет и масивни таблени врати,
които се произвеждат по индивидуален избор на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/138189/dyrvena-dograma-karabulev

Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Magenta - CON100HP5500_MR - P№ NT-C9733FM Неоригинална - G&G - 12 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Magenta - CON100HP5500_MR - P№ NT-C9733FM - Неоригинална - G&G - 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138188/kaseta-za-hp-color-laser-jet-5500---magenta---con100hp5500_mr---p-nt-c9733fm---

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/138187/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva
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Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/138186/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/138185/destilatori-za-voda

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 17.09.2017г. 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/138184/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138183/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/138182/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138181/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138180/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/138179/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
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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/138178/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138177/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/138176/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138175/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138174/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/138173/turski--ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138172/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138171/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138170/frenski--ezik--individualno-obuchenie
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138169/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138168/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138167/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138166/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
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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/138165/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/138164/individualno-obuchenie

Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1300 лв/дка
http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/138163/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

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

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землища:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
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Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://obiavidnes.com/obiava/131592/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-3
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/138162/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-3

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://apollon.net/la/brestovica.html
http://obiavidnes.com/obiava/118583/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

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
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/138161/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138160/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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.
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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/138159/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
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:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138158/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138157/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Най-продаваните обувки и чанти от Боснев
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки и чанти. Предлагаме огромно разнообразие от ежедневни обувки,
сандали, чехли, спортни обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/138156/nay-prodavanite-obuvki-i-chanti-ot-bosnev

otslabni s lida
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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/138155/otslabni-s-lida

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138154/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Cyan - CON100HP5500_CR - P№ NT-C9731FC Неоригинална - G&G - 12 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Cyan - CON100HP5500_CR - P№ NT-C9731FC - Неоригинална - G&G - 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138153/kaseta-za-hp-color-laser-jet-5500---cyan---con100hp5500_cr---p-nt-c9731fc---neo

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. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/138152/meizitang

Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Black - CON100HP5500_BR - P№ NT-C9730FBK Неоригинална - G&G - 13 000k
Касета за HP COLOR LASER JET 5500 - Black - CON100HP5500_BR - P№ NT-C9730FBK - Неоригинална - G&G - 13 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138151/kaseta-za-hp-color-laser-jet-5500---black---con100hp5500_br---p-nt-c9730fbk---n

Интериорна врата
Крилото е изработено от два броя по 6мм HDF плоскости, покрити с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио.
Крилото е с рамка от масивна иглолистна дървесина, подсилена в средата с HDF оребряване.
Комплектът на интериорната врата с права каса включва:
Каса: 100мм (ширина)
Крило
Един комплект прави первази за от едната страна на касата
Гумени уплътнения съобразени с цвета на вратата
Стоманена брава
Патрон с 3 ключа
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3 лагерни панти
Дръжка от неръждаема стомана (стандартна или розетка)
Метален насрещник
Комплектът на интериорната врата с обла каса включва:
Каса: 70mm, 100mm, 140mm, 190mm или 250mm
Крило
Два комплекта обли первази за от двете страни на касата
Гумени уплътнения съобразени с цвета на вратата, стоманена брава
Патрон с 3 ключа
3 лагерни панти
Дръжка от неръждаема стомана (стандартна или розетка)
Метален насрещник
http://obiavidnes.com/obiava/138150/interiorna-vrata

Частно училище Пловдив
Слънчев лъч е училище ЖИВОТ. Ние възпитаваме личности, които умеят да се грижат за себе си, отговорни са към
своето развитие и развитието на своята общност. Поставят си индивидуални цели, смислени за тях и ги следват
упорито. Умеят да променят света около себе си и да се радват на живота.
http://obiavidnes.com/obiava/138149/chastno-uchilishte-plovdiv

Интериорна врата Gama 205
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/138148/interiorna-vrata-gama-205

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138147/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Касета за Xerox Work Centre 3325 - Black - CON100XER3325H - P№ NT-CX3325C - Неоригинална
- G&G - 11 000k
Касета за Xerox Work Centre 3325 - Black - CON100XER3325H - P№ NT-CX3325C - Неоригинална - G&G - 11 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/138146/kaseta-za-xerox-work-centre-3325---black---con100xer3325h---p-nt-cx3325c---neor

Касета за Xerox Phaser 3320 - Black - CON100XER3320H - P№ NT-CX3320XC - Неоригинална G&G - 11 000k
Касета за Xerox Phaser 3320 - Black - CON100XER3320H - P№ NT-CX3320XC - Неоригинална - G&G - 11 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138145/kaseta-za-xerox-phaser-3320---black---con100xer3320h---p-nt-cx3320xc---neorigin

Касета за Xerox Phaser 3250 - Black - CON100XER3250H - P№ NT-PX3250XC - Неоригинална G&G - 5 000k
Касета за Xerox Phaser 3250 - Black - CON100XER3250H - P№ NT-PX3250XC - Неоригинална - G&G - 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138144/kaseta-za-xerox-phaser-3250---black---con100xer3250h---p-nt-px3250xc---neorigin

Касета за Samsung ML 3050/3051N/3051ND - Black - CON100SAMML3050 - P№ NT-C3050C Неоригинална - G&G - 4 000k
Касета за Samsung ML 3050/3051N/3051ND - Black - CON100SAMML3050 - P№ NT-C3050C - Неоригинална - G&G - 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/138143/kaseta-za-samsung-ml-30503051n3051nd---black---con100samml3050---p-nt-c3050c-

kamagra gold
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138142/kamagra-gold

Мишка Logitech MX Master 2S
Мишка Logitech MX Master 2S, лазерна "Darkfield"(4000 dpi), безжична, microUSB, светло сива
http://obiavidnes.com/obiava/138141/mishka-logitech-mx-master-2s

Мишка Logitech MX Master 2S
Мишка Logitech MX Master 2S, лазерна "Darkfield"(4000 dpi), безжична, microUSB, тъмно синя
http://obiavidnes.com/obiava/138140/mishka-logitech-mx-master-2s

Хранителни добавки
Единствен производител на хранителни добавки Сириус Д е Сириус 2Д ЕООД. Продуктите се произвеждат в модерен,
високо - технологичен цех в град Севлиево. Производствения процес отговаря на всички законови и нормативни уредби по
българското и европейското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/138139/hranitelni-dobavki

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт.
Този продукт е произведен за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ. Камагра гелче е точно този сексуален
продукт, който действа много благоприятно върху ерекцията и преждевременната еякулация.
http://obiavidnes.com/obiava/138138/kamagra-gel

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/138137/kamagra-gold
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СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138136/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138135/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

kamagra дъвчаща
amagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути. Взимате една
дъвчаща таблетка и след малко сте готов за дейтвие. Цената е много ниска, но качеството е много високо, затова е
един от най-разпространените секс стимуланти в света.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/138134/kamagra-dyvchashta

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138133/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138132/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
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съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/138131/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

получи бърз заем
Добър ден,
Вие сте във всяка финансова криза?
Имате ли нужда от заем? Ако да
Има фирма, която е тук, за да ви помогне, дава заем както на физически лица, така и на фирми, независимо от размера
или закъснението, лихвеният процент е достъпен. ако имате интерес, можете да се свържете с нас чрез
robertgazdicfinance@gmail.com и да попълните информацията по-долу.
Пълно име:
Заета сума:
Продължителност на кредита:
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138130/poluchi-byrz-zaem

получи бърз заем
Добър ден,
Вие сте във всяка финансова криза?
Имате ли нужда от заем? Ако да
Има фирма, която е тук, за да ви помогне, дава заем както на физически лица, така и на фирми, независимо от размера
или закъснението, лихвеният процент е достъпен. ако имате интерес, можете да се свържете с нас чрез
robertgazdicfinance@gmail.com и да попълните информацията по-долу.
Пълно име:
Заета сума:
Продължителност на кредита:
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/138129/poluchi-byrz-zaem

Блиндирана входна врата код T503
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели
с лаково покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 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-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена полистирен. 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
заключващи системи с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от метал, полистирен 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; бронировка на патроните с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
** 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.
http://obiavidnes.com/obiava/138128/blindirana-vhodna-vrata-kod-t503

отслабни с лида
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/138127/otslabni-s-lida

Блиндирана входна врата код Т369-T
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,2 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 има полистирен/материална вата, който се използва и за саниране на сгради/. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид
с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с
„Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, полистирен 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 /тип – „полумесец“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/138126/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369-t

Оптика Grand Optics предлага цялостна грижа за вашето зрение
Обектите на Grand Optics & Joy Optics към момента са 40 и са разположени в най-големите градове на
България.Оптиките разполагат с най-съвременно оборудване и специализирана техника за рефракция. Ние сме вносител
на над 95% от продуктите, предлагани в магазините ни, което гарантира ниски цени, високо качество и бърз сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/138125/optika-grand-optics-predlaga-cyalostna-grija-za-vasheto-zrenie

lida
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/138124/nay-novata-i-silna-lida-za-otslabvane-lida-shishe-e-nay-moshtnoto-sredstvo-s-koeto-

Заеми до 7000 лв...
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.Не ни пишете имейли - не ги четем. За
повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
https://www.youtube.com/watch?v=N0683nAzM7U&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/138123/zaemi-do-7000-lv

Инкубатори - лятна промоция!
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор. 30% отстъпка.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни (30 % off )
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 145 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 245 лв
100яйца - 295 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/138122/inkubatori---lyatna-promociya

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
http://obiavidnes.com/obiava/138121/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski
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Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/138120/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138119/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138118/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138117/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/138116/otslabni-s-meizitang

Шофьорски курсове за всички категории
"Автошкола ГГГ" предлага шофьорски курсове за всички категории, само сега на промоционални цени. Фирмата е една от
най-старите в този бранш, преподавателите са с дългогодишен опит и стаж. Осигуряваме учебни материали,
теоретично и практическо обучение. Курсистите се взимат от място. Провеждаме курс за професионална
компетентност - начално, периодично обучение. Възстановяване на отнети контролни точки. Гаранция за качествено
обучение! Заповядайте при нас!! телефон: 0895745207
http://obiavidnes.com/obiava/138115/shofyorski-kursove-za-vsichki-kategorii

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати с богато разнообразие от
цветове и размери на супер цени. Може да ни откриете на адрес: гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 41, до училище „П.
Славейков” /в к - с Билла/ или на, тел. за връзка с нас: 0899691030. Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/138114/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита. Слагате една
таблетка в една чаша вода, пускате таблетката и само след минута Камагра се разтваря с приятен вкус на портокал.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/138113/kamagra-raztvorimi

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
http://obiavidnes.com/obiava/138112/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

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
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Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/138111/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/138110/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво
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/138109/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo

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/138108/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

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/138107/nezavisim-chasten-investitor
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Специализирано Презентационно Корпоративно Видео
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/138106/specializirano-prezentacionno-korporativno-video

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/138105/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/138104/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

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
Бенефит България Консулт ЕООД
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Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/138103/investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

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/138102/finansirane-chrez-preki-investicii

Инвестиции и Бизнес в Болгарии
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД- это частная фирма, специализированная в оказании помощи международным
компаниям, инвестиционным фондам, финансовым институтам, венчурным компаниям, фондам прямых инвестиций.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ помогает инвесторам увеличить свои капиталы и извлечь выгоду для себя от
болгарского бизнеса и болгарской экономики путем инвестирования или полностью приобретения недавно созданных
частных предприятий разных размеров с успешными финансовыми результатами и большим потенциалом в
перспективных секторах.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ предоставляет расширенные услуги после сделки, гарантируя плавный переходный
процесс, защищая интересы инвестора, сосредоточивая его внимание на улучшение бизнеса, операционной
эффективности и снижения рисков.
Больше о фирме БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД на сайте фирмы http://www.bbconsult.bg/инвестиции-в-болгарии
http://obiavidnes.com/obiava/138101/investicii-i-biznes-v-bolgarii

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
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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 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/138100/masajna-kushetka--dvusekcionna

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138099/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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,
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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/138098/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/138097/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/138096/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Купувам апартамент в кв. Младост- София.(до 70 кв.м)
Купувам апартамент в кв. Младост- София.(до 70 кв.м).Ново ,монолитно строителство,с парно и до 4 етаж.Около
Американски колеж. Тел. номер - 0898457296
http://obiavidnes.com/obiava/138095/kupuvam-apartament-v-kv-mladost--sofiyado-70-kvm
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Почистване на домове - Габрая
Фирма Габрая предлага професионално почистване на домове и офиси в град Пловдив и региона. Абонаментно почистване
на входове, офиси, заведения, апартаменти, хижи и още от http://gabraya.com
http://obiavidnes.com/obiava/138094/pochistvane-na-domove---gabraya

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/138093/kurs--vytreshni-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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138092/kurs-montajnik-na-vik-mreji-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/138091/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138090/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138089/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева

Страница 122/129

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.09.2017

http://obiavidnes.com/obiava/138088/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/138087/kurs--pokrivi---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
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http://obiavidnes.com/obiava/138086/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/138085/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138084/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/138083/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/138082/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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/138081/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

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
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http://obiavidnes.com/obiava/138080/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,
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/138079/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/138078/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie
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Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/138077/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми до 7000 лв...
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.Не ни пишете имейли - не ги четем. За
повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk Моля.
звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
https://www.youtube.com/watch?v=N0683nAzM7U&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/138076/zaemi-do-7000-lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138075/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138074/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Страница 128/129

ОБЯВИ ДНЕС
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НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук:

www.easymoneybg.ucoz.com

Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда : компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/138073/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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