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Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/142412/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti

Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси
Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси, товарен транспорт, надеждност в преместване на каси,
пиана, рояли, апаратура, машини, продажба на кашони, опаковане на вещи, складиране на стоки, товаро разтоварна
дейност, Почистване и извозване на строителни отпадъци, мебели от тавани, мазета, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/142411/hamali-studenti-prenasyat-bagaj-mebeli-ot-jilishta-i-ofisi

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/142410/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне каси, сейфове, апаратура, апарати, машини, Товаро разтоварни
услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10 лв./час, Превоз 50 лв./курс, Продажба на Кашони, опаковане, товарене,
разтоварване, складиране и съхранение на вещи, стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/142409/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/142408/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по
график.
http://obiavidnes.com/obiava/142407/hamalski-uslugi-i-premestvane-ot-hamali-grup

Пренасяне и товаро-разтоварни услуги
Пренасяне и товаро-разтоварни услуги, транспорт на пиана, мебели, багаж, каси, Премества офиси, апартаменти и
складиране на вещи, стоки, продажба на кашони, почистване на тавани, мазета, дворове и извозване на строителни
отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/142406/prenasyane-i-tovaro-raztovarni-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/142405/premestvane-na-mebeli-bagaj

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/142404/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
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Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/142403/prenasyane-na-piana-royali

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/142402/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/142401/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Съхранение на лични вещи, багаж, мебели
Съхранение на лични вещи, багаж, мебели или бизнес инвентар в нашите складове под наем в София и окръг Перник,
коректно и пълно съдействие при опаковане, преместване, транспортиране и складиране, а също така може да се
възползвате от магазин за продажба на кашони и опаковки.
http://obiavidnes.com/obiava/142400/syhranenie-na-lichni-veshti-bagaj-mebeli

Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук
Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук, изхвърляне на стари мебели и ненужни вехтории от
мазета, тавани, жилища, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/142399/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-bitov-bokluk

Извозване строителни отпадъци от жилища
Извозване строителни отпадъци от жилища, двор, гаражи, доставка на контейнери, самосвали, събиране в чували и
изхвърляне на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/142398/izvozvane-stroitelni-otpadyci-ot-jilishta

Изхвърляне на мебели, стари вехтории от апартаменти
Изхвърляне на мебели, стари вехтории от апартаменти, къщи, офиси, вили, извозване с всякакви превози и осигурени
работници.
http://obiavidnes.com/obiava/142397/izhvyrlyane-na-mebeli-stari-vehtorii-ot-apartamenti

Чистене на боклуци от мазета, тавани
Чистене на боклуци от мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, разчистване, сортиране, подреждане, изнасяне с
превоз и изхвърляне на депо.
http://obiavidnes.com/obiava/142396/chistene-na-bokluci-ot-mazeta-tavani

Почистване дворове, складове, мазета, тавани
Почистване дворове, складове, мазета, тавани, гаражи, жилища от битови боклуци, изхвърляне на мебели, строителни
отпадъци, Извозване на депо смет, предлагаме преместване на пиана, каси, рояли, медицинска апаратура, апарати,
машини, Складиране и съхранение на мебели, багаж, Пренасяне, превозване на достъпни цени, опит.
http://obiavidnes.com/obiava/142395/pochistvane-dvorove-skladove-mazeta-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/142394/prenasyane-na-piano-royal
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Meizitang Strong за отслабване, Мейзитанг силна формула
Гел капсулите са естествено средство за бързо отслабване, чието влияние е насочено към изгаряне на мазнини.
Капсулите са произведени от определени видове диворастящи плодове и растения. Гел капсулите не помагат само за
редуциране на излишното тегло, а също за изчистване на организма от шлаки и токсини. Една кутия съдържа 36 капсули
по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. 1 капсула на ден, сутрин преди или след хранене. Пийте поне
2 литра вода на ден. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142393/meizitang-strong-za-otslabvane-meyzitang-silna-formula

Оригинална Лида Стара и Нова Формула
Изключително ефективна и подпомага нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло и бързото
възстановяване на организма и телесното тегло в нормални граници. 1 капсула на ден, сутрин преди или след хранене.
Пийте поне 2 литра вода на ден. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142392/originalna-lida-stara-i-nova-formula

Лида Дайдайхуа Отслабване Нова и Стара Формула
Хранителна добавка създадена на базата на специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и
подпомага нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло и бързото възстановяване на организма и
телесното тегло в нормални граници. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142391/lida-daydayhua-otslabvane-nova-i-stara-formula

Black Ant King - Кралска Черна Мравка
Black Ant King (Черна Кралска Мравка) е продукт изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Неговите
съставки подпомагат укрепването на половата система, повишават многократно либидото, уголемяват, удължават и
удебеляват пениса. Една опаковка хапчета Black Ant King съдържа 10 таблетки. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142390/black-ant-king---kralska-cherna-mravka

МаксМен 10 таблетки - MaxMan 3 за лекуване импотентност.
Maxman 3 е билкова формула, която е разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. След прием
на Maxman 3 започва да работи в рамките на 20 минути. МаксМен 3 съдържа и екстракти, които помагат да се увеличи
либидото, издръжливостта и желанието за секс. МаксМен 3 въздейства положително при мъже, които страдат от
преждевременна еякулация. Предимства на Maxman 3 са 100 билковия му състав и лечебните му свойства.
http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142389/maksmen-10-tabletki---maxman-3-za-lekuvane-impotentnost

Black Ant - Черна Мравка 6 таблетки
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 Black Ant се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.Черна Мравка Black Ant предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт.
http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142388/black-ant---cherna-mravka-6-tabletki

Камагра Гел 7 броя - Kamagra Oral Jelly
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие.Камагра Гел действа само
със сексуална стимулация, препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142387/kamagra-gel-7-broya---kamagra-oral-jelly

Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе 7 броя
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
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Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. http://stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142386/kamagra-oral-jelly--kamagra-jele-7-broya

Разчистване на апартаменти от стари мебели
Разчистваме апартаменти в град София от стари мебели и други отпадъци. Работим бързо, коректно, на добри цени.
Научете
повече
за
нас
на
http://xn--80adblldd9aggijdu.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%B5-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://obiavidnes.com/obiava/142385/razchistvane-na-apartamenti-ot-stari-mebeli

Разчистване на апартаменти от стари мебели
Разчистваме апартаменти в град София от стари мебели и други отпадъци. Работим бързо, коректно, на добри цени.
Научете
повече
за
нас
на
http://xn--80adblldd9aggijdu.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%B5-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://obiavidnes.com/obiava/142384/razchistvane-na-apartamenti-ot-stari-mebeli

Дезинфекция на жилища след смърт
На http://smetishte.com/firma-za-dezinfektsiya-sled-smart-sofiya/ ще намерите информация за фирма, почистваща жилища
след настъпила смърт в тях. Изнасяме и изхвърляме стари вещи и мебели, почистваме, дезинфекцираме. Работим
професионално.
http://obiavidnes.com/obiava/142383/dezinfekciya-na-jilishta-sled-smyrt

Дезинфекция на жилища след смърт
На http://smetishte.com/firma-za-dezinfektsiya-sled-smart-sofiya/ ще намерите информация за фирма, почистваща жилища
след настъпила смърт в тях. Изнасяме и изхвърляме стари вещи и мебели, почистваме, дезинфекцираме. Работим
професионално.
http://obiavidnes.com/obiava/142382/dezinfekciya-na-jilishta-sled-smyrt

Дезинфекция на жилища след смърт
На http://smetishte.com/firma-za-dezinfektsiya-sled-smart-sofiya/ ще намерите информация за фирма, почистваща жилища
след настъпила смърт в тях. Изнасяме и изхвърляме стари вещи и мебели, почистваме, дезинфекцираме. Работим
професионално.
http://obiavidnes.com/obiava/142381/dezinfekciya-na-jilishta-sled-smyrt

Почистване на дворове в град София
Погледнете
на
http://www.izvozva.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%
BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-2/
Ние сме фирма, която почиства дворове – режем клони, косим трева, изнасяме отпадъци. Коректни и очни сме.
http://obiavidnes.com/obiava/142380/pochistvane-na-dvorove-v-grad-sofiya

Почистване на апартаменти след смърт в град София
На http://www.sofdom.com/dezinfektsiya-sled-smart-razchistvane-na-apartament-s-mebeli/ ще намерите повече информация за
екип професионалисти, които почистват апартаменти в град София след настъпила смърт в тях. Изнасяме,изхвърляме,
дезинфекцираме – бързо и на конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/142379/pochistvane-na-apartamenti-sled-smyrt-v-grad-sofiya
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Оригинални авточасти - CarDoc.bg
Онлайн магазин CarDoc.bg предлага висококачествени авточасти и аксесоари за автомобили, бусове, леко и тежко
товарни превозни средства. Над 2 000 000 части на склад и доставка до 5 дни, с гарантиран произход и безплатна
доставка - http://cardoc.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142378/originalni-avtochasti---cardocbg

Почистващи и перилни препарати - Космос Онлайн
Онлайн магазин Космос Онлайн предлага обширна гама почистващи и перилни препарати, професионални почистващи
препарати, продукти за бебето и козметични продукти. Доставка в цялата страна - http://www.kosmosonline.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142377/pochistvashti-i-perilni-preparati---kosmos-onlayn

Авточасти - АВТО БИМ
Нови авточасти и аксесоари за всички марки автомобили. Авточасти онлайн, консумативи, аксесоари и тунинг за всички
марки и модели автомобили, автосклад с безплатна доставка - https://www.avto.bim.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/142376/avtochasti---avto-bim

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142375/vnimanie-rabota--

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!

Страница 5/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142374/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Печелете до 200 $ всеки час и над 14 000 $ всяка неделя
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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142373/pechelete-do-200--vseki-chas-i-nad-14-000--vsyaka-nedelya

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142372/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
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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/142371/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловка,латекс,
Фини шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщане покраъ pvc дограма и врати с поставяне
на лайсни или измазване, минерални мазилки, замазки, зидария, Работи се качествено, коректно
на разумни цени, Кратки срокове, без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/142370/0882551735fini-shpaklovkigipsovi-shpaklovkalateks

Прахосмукачка Electrolux ZB2952
Прахосмукачка Electrolux ZB2952, с торба, вертикална, с батерия Li-ion 10.8V, сива
http://obiavidnes.com/obiava/142369/prahosmukachka-electrolux-zb2952

Съдомиялна машина за вграждане Bosch SPV 43M20EU
Съдомиялна машина за вграждане Bosch SPV 43M20EU, клас A+, 9 комплекта, AquaSensor, EcoSilence мотор, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142368/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-bosch-spv-43m20eu

Съдомиялна Electrolux ESL 5321LO
Съдомиялна Electrolux ESL 5321LO, за вграждане, клас A+, 13 комплекта, 5 програми, 4 температури, таймер за
отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142367/sydomiyalna-electrolux-esl-5321lo

Фурна Finlux FX 109A IX
Фурна Finlux FX 109A IX, за вграждане, клас А, 8 програми, функция "охлаждане", инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142366/furna-finlux-fx-109a-ix

Хладилник с фризер Hotpoint-Ariston BCB 8020 AA F C
Хладилник с фризер Hotpoint-Ariston BCB 8020 AA F C, за вграждане, клас A+, 296 л. общ обем, No Frost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142365/hladilnik-s-frizer-hotpoint-ariston-bcb-8020-aa-f-c

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-2
Представяме Ви стъклена врата, изработена от закалено матово стъкло с гравюра, с дебелина 8 мм. Благодарение на
закаляването, моделът е със значително повишена здравина
http://obiavidnes.com/obiava/142364/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-2

Сушилня Bosch WTW87463BY
Сушилня Bosch WTW87463BY, клас A+++, 7 кг. капацитет, 15 програми, AutoDry технология, 60 cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142363/sushilnya-bosch-wtw87463by

Съдомиялна Electrolux ESL 4510LO
Съдомиялна Electrolux ESL 4510LO, за вграждане, клас A+, 9 комплекта, 4 температури, 5 програми, SlindingDoor
система, инверторен мотор, Airdry технология, таймер за отложен старт, Aqua Control защита срещу наводняване,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142362/sydomiyalna-electrolux-esl-4510lo

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/142361/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Микровълнова фурна Finlux FXMW 2097GD IX
Микровълнова фурна Finlux FXMW 2097GD IX, за вграждане, 20л. обем, 8 програми, 800W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142360/mikrovylnova-furna-finlux-fxmw-2097gd-ix

Телевизор Hitachi 24HB4C05/T05
Телевизор Hitachi 24HB4C05/T05, 24" (60.96 cm) HD LED TV, DVB-T, DVB-C, USB
http://obiavidnes.com/obiava/142359/televizor-hitachi-24hb4c05t05

Лаптоп Lenovo 320-15IAP (80XR0124BM)
Лаптоп Lenovo 320-15IAP (80XR0124BM), Бял, двуядрен Intel® Pentium® Processor N4200 Apollo Lake ,1.10/2.5 GHz,
15.6"(39.62 cm) Full HD TN AG(SLIM) Display, 4GB DDR3L, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free-Dos, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/142358/laptop-lenovo-320-15iap-80xr0124bm

Микровълнова фурна Finlux FMO-2073BS
Микровълнова фурна Finlux FMO-2073BS, 20л. обем, 5 степени, 700W, сива
http://obiavidnes.com/obiava/142357/mikrovylnova-furna-finlux-fmo-2073bs

Заеми до 7000 лв...
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ. ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ.
ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА. Панда Кредит предлага заеми до
7000 лв.Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете мейли - не ги четем. За повече
информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. panda2016. tk Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни
дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/142356/zaemi-do-7000-lv

Микровълнова фурна за вграждане Hotpoint-Ariston MP 664 IX/HA
Микровълнова фурна за вграждане Hotpoint-Ariston MP 664 IX/HA, 40 л. обем, 4 програми, охлаждане, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142355/mikrovylnova-furna-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-mp-664-ixha

lida шише
С lida slim ще отслабнете толкова бързо и лесно, че няма да усетите, кога сте свалили всички ненужни килограми.
Отслабването с лида шише е гарантирано и действа при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142354/lida-shishe
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Перална машина Hotpoint-Ariston FMG 723MB
Перална машина Hotpoint-Ariston FMG 723MB, A+++, 7 кг. капацитет, 1200 об./мин, 16 програми, 60 cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142353/peralna-mashina-hotpoint-ariston-fmg-723mb

Домашни потреби онлайн - zadomo.bg
В онлайн магазин www.zadomo.bg ще намерите разнообразие от битови стоки на изгодни цени. Независимо дали
предпочитате класически или модерен стил, zadomo.bg ще Ви предложи богата селекция от продукти по Ваш вкус. Всяка
стока от онлайн магазина може да бъде доставена веднага до Вашия дом!
http://obiavidnes.com/obiava/142352/domashni-potrebi-onlayn---zadomobg

Перална машина Hotpoint-Ariston RSSF 704 J PL
Перална машина Hotpoint-Ariston RSSF 704 J PL, A+++, 7 кг. капацитет, 1000 об./мин, 60 cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142351/peralna-mashina-hotpoint-ariston-rssf-704-j-pl

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/142350/otslabni-s-lida

Стъклокерамичен плот за вграждане Hotpoint-Ariston KIA 630 S C/ST
Стъклокерамичен плот за вграждане Hotpoint-Ariston KIA 630 S C/ST, 3 нагревателни зони, сензорно управление, защита
за деца, таймер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/142349/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-kia-630-s-cst

meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142348/meizitang

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
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1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142347/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142346/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142345/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/142344/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
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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/142343/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Курс за Готвачи от 20 ноември 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
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- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/142342/kurs-za-gotvachi-ot-20-noemvri-2017g

Курс за Готвачи от 20 ноември 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/142341/kurs-za-gotvachi-ot-20-noemvri-2017g

Курс за Готвачи от 20 ноември 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
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- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/142340/kurs-za-gotvachi-ot-20-noemvri-2017g

Фурна Hotpoint-Ariston FT 850.1 (AN)/HA S
Фурна Hotpoint-Ariston FT 850.1 (AN)/HA S,за вграждане, клас А, 62л. обем, 7 програми, функция "охлаждане", черна
http://obiavidnes.com/obiava/142339/furna-hotpoint-ariston-ft-8501-anha-s

Фризер Finlux BCD32
Фризер Finlux BCD32, преносим, 32 л. обем, защита от ниско напрежение, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142338/frizer-finlux-bcd32

Фурна Hotpoint-Ariston FI7 861 SH BL/HA/ST
Фурна Hotpoint-Ariston FI7 861 SH BL/HA/ST, за вграждане, клас А+, 73 л. обем, 8 програми, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142337/furna-hotpoint-ariston-fi7-861-sh-blhast

Фризер Finlux BCD42
Фризер Finlux BCD42, преносим, 42 л. обем, защита от ниско напрежение, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142336/frizer-finlux-bcd42

Фризер Finlux BCD52
Фризер Finlux BCD52, преносим, 52 л. обем, защита от ниско напрежение, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142335/frizer-finlux-bcd52

Фризер Finlux FXFA 32007
Фризер Finlux FXFA 32007, клас A+, 212 л. обем, 255kWh годишна консумация, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142334/frizer-finlux-fxfa-32007

Лаптоп HP ProBook 450 G5 (1LU56AV_28678355)(сребрист)
Лаптоп HP ProBook 450 G5 (1LU56AV_28678355)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/142333/laptop-hp-probook-450-g5-1lu56av_28678355srebrist

Касета за Xerox Color C60/C70 - Yellow - P№ 006R01662 - заб.: 34 000k
Касета за Xerox Color C60/C70 - Yellow - P№ 006R01662 - заб.: 34 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/142332/kaseta-za-xerox-color-c60c70---yellow---p-006r01662---zab-34-000k

Касета за Xerox Color C60/C70 - Black - P№ 006R01659 - заб.: 30 000k
Касета за Xerox Color C60/C70 - Black - P№ 006R01659 - заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/142331/kaseta-za-xerox-color-c60c70---black---p-006r01659---zab-30-000k

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът), преди полов акт.
Уникалните им съставки са напълно натурални и добре познати.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142330/kamagra-gel

Абсорбатор Electrolux EFP 60565OX (ST)
Абсорбатор Electrolux EFP 60565OX (ST), за вграждане, въздухопоток 647 m3/h, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142329/absorbator-electrolux-efp-60565ox-st

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/142328/kamagra-gold

Прахосмукачка Electrolux ZPFCLASSIC
Прахосмукачка Electrolux ZPFCLASSIC, с торба, 700W, клас А, червена
http://obiavidnes.com/obiava/142327/prahosmukachka-electrolux-zpfclassic

Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Yellow - P№ 82K2UY0 - заб.: 55 000k
Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Yellow - P№ 82K2UY0 - заб.: 55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/142326/kaseta-za-lexmark-cx860de--cx860dte--cx860dtfe---yellow---p-82k2uy0---zab-5

Абсорбатор Finlux FXCL 1060V/X(CL10N-60X)
Абсорбатор Finlux FXCL 1060V/X(CL10N-60X), за вграждане, 180W, 472 m3/h, 1x мотор, 3 степени, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142325/absorbator-finlux-fxcl-1060vxcl10n-60x

Детски дрехи от Италия | Онлайн детски магазин Bim
Купете детски и бебешки дрехи в онлайн магазин Bimbi. Предлагаме богат асортимент от детски дрехи на най-добра
цена. Купете онлайн бързо и лесно. Италинска мода за деца. При нас ще откриете детски дрехи за момичета и момчета
от 0 до 16г. Очакваме Ви! http://bimbibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/142324/detski-drehi-ot-italiya--onlayn-detski-magazin-bim

Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Magenta - P№ 82K2UM0 - заб.: 55 000k
Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Magenta - P№ 82K2UM0 - заб.: 55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/142323/kaseta-za-lexmark-cx860de--cx860dte--cx860dtfe---magenta---p-82k2um0---zab-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/142322/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Black - P№ 82K2UK0 - заб.: 55 000k
Касета за Lexmark CX860de / CX860dte / CX860dtfe - Black - P№ 82K2UK0 - заб.: 55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/142321/kaseta-za-lexmark-cx860de--cx860dte--cx860dtfe---black---p-82k2uk0---zab-55

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/142320/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/142319/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/142318/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae
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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/142317/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Абсорбатор Finlux FESTA CLA 15-60SF/FLA 15-60TBK
Абсорбатор Finlux FESTA CLA 15-60SF/FLA 15-60TBK, за вграждане, 180W, 556 m3/h, 1x мотор, 5 степени, алуминиев
филтър, сензорно управление, черен
http://obiavidnes.com/obiava/142316/absorbator-finlux-festa-cla-15-60sffla-15-60tbk

cialis аптечен
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/142315/cialis-aptechen

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/142314/lida-shishe

Прахосмукачка Electrolux Z7860EL
Прахосмукачка Electrolux Z7860EL, с торба, клас B, капацитет на торбата 1.8л., червена
http://obiavidnes.com/obiava/142313/prahosmukachka-electrolux-z7860el

лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/142312/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Лаптоп Lenovo IdeaPad 520 (81BF004EBM)(бронз)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 520 (81BF004EBM)(бронз), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS Display & GF 940MX 2GB, 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB-Type C, Free DOS, 2,2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/142311/laptop-lenovo-ideapad-520-81bf004ebmbronz

Стъклена врата модел Sand G 14-2

Страница 17/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Посочената цена включва:
Крило с дебелина 8мм,закалено;
Права каса 10см;
Гумено уплътнение на касата;
Метален обков: брава,насрещник към касата, комплект дръжки, 3бр. ключове, 2 бр. шарнирни панти.
http://obiavidnes.com/obiava/142310/styklena-vrata-model-sand-g-14-2

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни 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=6
http://obiavidnes.com/obiava/142309/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Стъклени врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за стъклени врати. Предлагаме голямо
разнообразие от модели и цветове! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати днес!
http://obiavidnes.com/obiava/142308/stykleni-vrati-ot-porta-nova

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол Бургас
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.
0888116420-0882720706
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/142307/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol-burgas

Детективска Агенция АЯКС-Русе Силистра Велико Търново Шумен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
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офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/142306/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142305/otslabni-s-meizitang

Абсорбатор Finlux FXCA 1652IX INTEGRATO
Абсорбатор Finlux FXCA 1652IX INTEGRATO, за вграждане, 180W, 472 m3/h, 1x мотор, 3 степени, алуминиев филтър
http://obiavidnes.com/obiava/142304/absorbator-finlux-fxca-1652ix-integrato

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/142303/blindirana-vhodna-vrata-701-b

Инкубатори - Коледна промоция
При нас Коледа идва по-рано!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/142302/inkubatori----koledna-promociya

Електровъдица електрическа въдица
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=GoSKqafRWDc
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
http://obiavidnes.com/obiava/142301/elektrovydica-elektricheska-vydica
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Заеми до 7000 лв...
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ. АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ!
ЛИЦЕТО СЛАВИ ЯНКОВ КОВАЧЕВ ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА
СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ. ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е
ОТПУСНАТ.
ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА. Панда Кредит предлага заеми
до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете мейли - не ги четем. За повече
информация - 0887541414 позвъни и затвори.Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. panda2016. tk Моля. звънете през
работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/142300/zaemi-do-7000-lv

Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Шведски дъб
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете. 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/142299/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-shvedski-dyb

Абсорбатор Electrolux EFT 635X
Абсорбатор Electrolux EFT 635X, клас, 100W, въздухопоток 185 m3/h, осветление 1x40W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142298/absorbator-electrolux-eft-635x

levitra
Levitra е секс стимулант номер едно в много страни поради своето действие върху мъжкото либидо. Левитра съдържа
съставката Verdanafil (Levitra). Този толкова известен секс стимулант за мъже и жени е толкова популярен в цял свят,
че може да се каже, че е най-използваният сексуален стимулант без странични ефекти. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142297/levitra

Паравани за баня по поръчка от Смарткеър
Паравани за баня по поръчка които изработва Смарт Кеър са практичен и красив завършек на Вашата баня. Отделят
мократа от сухата част на банята и в същото време не затварят визуално помещението. Параваните са безрамкови,
изработени единствено с елегантни панти с хром покритие и кристално стъкло.
http://obiavidnes.com/obiava/142296/paravani-za-banya-po-porychka-ot-smartkeyr

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/142295/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/142294/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn
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Хладилник с фризер Finlux FXRA 26500B
Хладилник с фризер Finlux FXRA 26500B, клас A+, 227 л. общ обем, черен
http://obiavidnes.com/obiava/142293/hladilnik-s-frizer-finlux-fxra-26500b

levitra
levitra 20 mgLEVITRA (Bayer) се приема при мъже, които трудно получават ерекция.При хора, които са изморени
физически и психически и немогат да осъществят нормален полов акт, като състояния на стрес, умора, отпадналост.
Ефекта на Levitra (Vardenafil) се постига след физическо въздействие. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142292/levitra

Тонколона Crown XBS-120BM
Тонколона Crown XBS-120BM, 120W, SD Card Reader, LCD дисплей, Bluetooth, FM тунер
http://obiavidnes.com/obiava/142291/tonkolona-crown-xbs-120bm

Хладилник с фризер Finlux FXRA 26500
Хладилник с фризер Finlux FXRA 26500, клас A+, 227 л. общ обем, автоматично саморазмразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142290/hladilnik-s-frizer-finlux-fxra-26500

Пералня Hotpoint-Ariston WMG 8237BS EU
Пералня Hotpoint-Ariston WMG 8237BS EU, клас A+++, 8 кг. капацитет, 1200 об./мин, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142289/peralnya-hotpoint-ariston-wmg-8237bs-eu

Хладилник с фризер Finlux FXN 2610
Хладилник с фризер Finlux FXN 2610, клас A+, 218 л. общ обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142288/hladilnik-s-frizer-finlux-fxn-2610

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/142287/kamagra-gel

Прахосмукачка Electrolux CEORIGINDBM
Прахосмукачка Electrolux CEORIGINDBM, с торба, 1500W, клас F, ниво на шума 81 dB,
http://obiavidnes.com/obiava/142286/prahosmukachka-electrolux-ceorigindbm

Хладилник с камера Hotpoint-Ariston ENXTM 18211 F
Хладилник с камера Hotpoint-Ariston ENXTM 18211 F, клас A+, 423 л. общ обем, No Frost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142285/hladilnik-s-kamera-hotpoint-ariston-enxtm-18211-f

Курсове по Математика за 7. клас
Целта на курса по МАТЕМАТИКА е качествена и достъпна подготовка на учениците, които искат да подобрят знанията
си и да придобият увереност. Курсът е за всички ученици, които планират да постигнат високи резултати и прием в
най-добрите гимназии след седми клас.
http://obiavidnes.com/obiava/142284/kursove-po-matematika-za-7-klas

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
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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/142283/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142282/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142281/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142280/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142279/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142278/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142277/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142276/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142275/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНИ 100% СИГУРНИ ЗАКОННИ РАБОТНИ МЕСТА С
ДОГОВОР ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ
ПОСРЕЩА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖАСЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод заавточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони
/800-1200 евро/,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е
страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с
договор задължително. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти
на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/142274/chehiya-bez-komision-garantirani-100-sigurni-zakonni-rabotni-mesta-s-dogovor-chrez

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142273/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142272/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142271/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142270/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142269/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142268/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142267/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142266/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Light Magenta/Light Cyan - P№ CE019A
Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Light Magenta/Light Cyan - P№ CE019A
http://obiavidnes.com/obiava/142265/glava-za-hp-designjet-z6200---hp-771---light-magentalight-cyan---p-ce019a-

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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

Страница 30/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142264/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142263/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142262/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142261/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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.
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• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142260/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142259/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142258/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142257/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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: 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142256/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142255/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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

Страница 35/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142254/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142253/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142252/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142251/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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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, 380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142250/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Захранващ кабел OEM
Захранващ кабел OEM, от 6-pin (ж) към 2x 6+2 pin (м)
http://obiavidnes.com/obiava/142249/zahranvasht-kabel-oem

Екстендър OEM VER-008 от PCI-E x1 към PCI-E x16 чрез USB 3.0
Екстендър OEM VER-008 от PCI-E x1 към PCI-E x16 чрез USB 3.0, MOLEX/SATA, 6-Pin PCI-E
http://obiavidnes.com/obiava/142248/ekstendyr-oem-ver-008-ot-pci-e-x1-kym-pci-e-x16-chrez-usb-30

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/142247/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142246/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

Страница 38/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

- 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/142245/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142244/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/142243/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142242/ungarski-ezik--individualno-obuchenie
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ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142241/finski-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/142240/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/142239/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142238/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.

Страница 40/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

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/142237/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/142236/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/142235/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142234/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Екстендер от PCI-E x1 към PCI-E x16 чрез USB 3.0
Екстендер от PCI-E x1 към PCI-E x16 чрез USB 3.0, в комплет с кабел от SATA power към 6-Pin
http://obiavidnes.com/obiava/142233/ekstender-ot-pci-e-x1-kym-pci-e-x16-chrez-usb-30

Разговорен Английски с бизнес насоченост

Страница 41/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

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/142232/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/142231/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
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For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142230/bulgarian-for-foreigners

Заеми до 7000 лв...
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв.
Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете мейли - не ги четем. За повече информация 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. panda2016. tk Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни
дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/142229/zaemi-do-7000-lv

Интериорно решение за вашия дом.
Посрещнете празниците с нова врата от Порта Нова Бургас. Предлагаме богато разнообразие от интериорни и входни
врати на изключително атрактивни цени. В шоурума ще намерите богат избор на модели и цветове. Всички предлагани
модели врати са с постоянна складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/142228/interiorno-reshenie-za-vashiya-dom

Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Magenta/Yellow - P№ CE018A
Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Magenta/Yellow - P№ CE018A
http://obiavidnes.com/obiava/142227/glava-za-hp-designjet-z6200---hp-771---magentayellow---p-ce018a

sexstimulanti
Елиминира импотентност и еректилна дисфункция
-Предизвиква мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием
-Действието продължава до 48 часа. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142226/sexstimulanti

otslabni s lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142225/otslabni-s-lida

Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Matte Black/Chromatic Red - P№ CE017A
Глава за HP Designjet Z6200 - HP 771 - Matte Black/Chromatic Red - P№ CE017A
http://obiavidnes.com/obiava/142224/glava-za-hp-designjet-z6200---hp-771---matte-blackchromatic-red---p-ce017a

Блиндирана входна врата модел Т100
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно или
лаково покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см. или 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 21см., 34см или 50см.. Моделът
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е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа, както и шест пасивни шипа от страната на пантите. Добавена е и трета
скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти.
http://obiavidnes.com/obiava/142223/blindirana-vhodna-vrata-model-t100

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/142222/lida-shishe

отслабни с мейзитанг
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142221/otslabni-s-meyzitang

Входна метална врата модел 888!
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.
Размер: 90/197 см.
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/142220/vhodna-metalna-vrata-model-888

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
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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/142219/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
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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/142218/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
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Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/142217/masajna-kushetka--dvusekcionna

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142216/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/142215/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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, здрава и твърда ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142214/cherna-mravka

Joy Optics предлага голямо разнообразие от диоптрични рамки за очила.
В оптики Grand Optics се предлагат диоптрични рамки от над 80 световноизвестни марки очила - Kwiat, Vogue, Guess,
Ray Ban. Разнообразието е голямо (над 2000 модела в най-големите оптики), а ценовият диапазон е от 20 до 2000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/142213/joy-optics-predlaga-golyamo-raznoobrazie-ot-dioptrichni-ramki-za-ochila

Глава за HP Designjet Z3200 - HP 73 - Chromatic Red - P№ CD951A - 130ml
Глава за HP Designjet Z3200 - HP 73 - Chromatic Red - P№ CD951A - 130ml
http://obiavidnes.com/obiava/142212/glava-za-hp-designjet-z3200---hp-73---chromatic-red---p-cd951a---130ml

Тостер Crown CT-730IB
Тостер Crown CT-730IB, функция размразяване, 750W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/142211/toster-crown-ct-730ib

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/125995/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Готварска печка Finlux FLCM 6000A IX
Готварска печка Finlux FLCM 6000A IX, клас A, 56 л. обем, 8 функции, керамичен плот, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142210/gotvarska-pechka-finlux-flcm-6000a-ix

Хладилник с фризер Indesit LR7 S1 W
Хладилник с фризер Indesit LR7 S1 W, клас А+, 307 л. общ обем, LED осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142209/hladilnik-s-frizer-indesit-lr7-s1-w

Готварска печка Finlux FLCM 6000A
Готварска печка Finlux FLCM 6000A, клас A, 56 л. обем, 8 функции, керамичен плот, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142208/gotvarska-pechka-finlux-flcm-6000a

Прахосмукачка Crown VC-2088M
Прахосмукачка Crown VC-2088M, с торба, метални телескопични тръби, 1200W, златиста
http://obiavidnes.com/obiava/142207/prahosmukachka-crown-vc-2088m

viagra
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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.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142206/viagra

Готварска печка Indesit I5ESH1E(W)/I
Готварска печка Indesit I5ESH1E(W)/I, клас B, 61 л. обем, 4 бързонагряващи котлона, Грил, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142205/gotvarska-pechka-indesit-i5esh1ewi

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/142204/kamagra-gold

Микровълнова фурна Crown CDMO-2083G
Микровълнова фурна Crown CDMO-2083G, 20 л. вместимост, грил, 5 степени на мощност, 700W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142203/mikrovylnova-furna-crown-cdmo-2083g

Готварска печка Finlux FOV-33WSIH
Готварска печка Finlux FOV-33WSIH, 33 л. обем, 2x керамични котлони, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142202/gotvarska-pechka-finlux-fov-33wsih

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/142201/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Готварска печка Finlux FLEM 60A
Готварска печка Finlux FLEM 60A, клас A, 56 л. обем, 4x котлониа, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142200/gotvarska-pechka-finlux-flem-60a

black ant-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/142199/black-ant-black-ant

Пералня Indesit BWE 91284X WSS
Пералня Indesit BWE 91284X WSS, клас A+++, 9кг, 1200 об./мин, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142198/peralnya-indesit-bwe-91284x-wss

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
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С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/142197/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/142196/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/142195/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/142194/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/142193/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina
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Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/142192/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/142191/angliyski-ezik-v-malta

Курсове по химия за ученици в 11-ти и 12-ти клас
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Химията е сложен предмет, който включва много връзки между различните химични раздели. Ако имате пропуски в някой
от тях, ще имате проблеми със справянето с изпита и решаването на задачите по химия. Щом сте избрали да
кандидатствате с химия, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите
сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по химия включват кратък преговор на теоретичните изпитни
въпроси, а основната част на курсовете акцентира върху трудните задачи.
http://obiavidnes.com/obiava/142190/kursove-po-himiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове по биология за ученици в 11-ти и 12-ти клас!
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Биологията е изключително популярен предмет, с който можете да кандидатствате във всички медицински
университети. При нас ще получите подготовка за най-трудните изпити по биология и ще успеете да постигнете
отлични резултати на изпитите за прием в специалности медицина, стоматология, фармация и кинезитерапия.
http://obiavidnes.com/obiava/142189/kursove-po-biologiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове за кандидат-студенти
Център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както и за вече
завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата
подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети. Курсовете
са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се подготвите за
всички университети.
Предлагаме ви подготвителни курсове по:
• Математика
• Български език и литература (БЕЛ)
• История
• География
• Биология и химия
• Английски език
http://obiavidnes.com/obiava/142188/kursove-za-kandidat-studenti

Курсове за матура на Родина – 12. клас!
Център Родина предлага подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по български
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език и литература (БЕЛ), математика, история, география, биология, химия, английски език.
Курсовете са целогодишни в рамките на учебната година и завършват седмица преди фиксираните дати за провеждане
на държавните изпити за 12. клас.
Обучението се провежда в малки групи. Всички групи работят с квалифицирани преподаватели с голям опит в
подготовката на зрелостници. Курсовете включват пробни изпити на примерни матури.
http://obiavidnes.com/obiava/142187/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Курсове по български език и литература за 7. клас
Курсовете на РОДИНА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) са отлична подготовка за кандидатгимназиалните
изпити след седми клас. Учениците получават сигурност в знанията си и отлични оценки, които им гарантират прием в
желаната гимназия.
http://obiavidnes.com/obiava/142186/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици
английски , френски .немски ,руски
Възможност за индивидуално обучение и посещения в офиса в удобно за курсиста време .
Не е необходимо да се купува учебник - школата предлага собствена система и методика, високо квалифицирани
преподаватели , видео и аудио уроци .
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/142185/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Курсове по Математика за 7. клас
Целта на курса по МАТЕМАТИКА е качествена и достъпна подготовка на учениците, които искат да подобрят знанията
си и да придобият увереност. Курсът е за всички ученици, които планират да постигнат високи резултати и прием в
най-добрите гимназии след седми клас.
http://obiavidnes.com/obiava/142184/kursove-po-matematika-za-7-klas

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.
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/142183/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
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http://obiavidnes.com/obiava/142182/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Пералня Indesit IWC 60851 C ECO
Пералня Indesit IWC 60851 C ECO, клас A+, 6кг, 800 об./мин, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142181/peralnya-indesit-iwc-60851-c-eco

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142180/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
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придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142179/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142178/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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.

Страница 54/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142177/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142176/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
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 ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142175/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142174/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
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полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142173/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142172/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142171/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142170/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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

Страница 58/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

• 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142169/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142168/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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: 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142167/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142166/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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
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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: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142165/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142164/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142163/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142162/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142161/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142160/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142159/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142158/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142157/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142156/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

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
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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: 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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142155/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142154/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142153/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142152/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Врати на ниски цени
При нас ще откриете качествени врати на складови цени. Разполагаме с голямо разнообразие от налични модели, в
различни стилове и богата гама от цветове, изработени от най-качествените материали. Интериорни и входни врати,
които предлагаме са подходящи за дома и офиса, като ще внесат стилна визия и усещане за лукс. Можем да Ви
гарантираме бърза доставка в рамките на града.
http://obiavidnes.com/obiava/142151/vrati-na-niski-ceni

Хладилник с фризер Finlux FXRA 34331 IX
Хладилник с фризер Finlux FXRA 34331 IX, клас А+, 305 л. общ обем, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142150/hladilnik-s-frizer-finlux-fxra-34331-ix
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SEO оптимизация и изработка на уеб сайтове - МОНТЕДИ
SEO агенция МОНТЕДИ предлага професионална SEO оптимизация на уеб сайтове за ТОП резултати.
Достъпни SEO услуги за по-доброто класиране на Вашият сайт в Google, Yahoo, Bing и Yandex.
Изработка и техническа поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини, SEO консултации и одити.
http://obiavidnes.com/obiava/142149/seo-optimizaciya-i-izrabotka-na-ueb-saytove---montedi

Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини
Изработка на лични и фирмени уеб сайтове и онлайн магазини с уникална визия, подходящи за всички видове мобилни
устройства.
Всеки изработен сайт е съобразен с новите технологии и изисквания в уеб дизайна и разполага с лесен административен
панел за управление.
Кратки срокове и Достъпни цени.
Професионална SEO оптимизация на уеб сайтове за постигане на максимално добри позиции в търсачките, поддръжка на
уеб сайтове и онлайн магазини.
SEO агенция Монтеди - https://montedi.com
http://obiavidnes.com/obiava/142148/izrabotka-na-ueb-saytove-i-onlayn-magazini

kamagra gel
С lida slim ще отслабнете толкова бързо и лесно, че няма да усетите, кога сте свалили всички ненужни килограми.
Отслабването с лида шише е гарантирано и действа при всеки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142147/kamagra-gel

Хладилник с фризер Finlux FXCA 357
Хладилник с фризер Finlux FXCA 357, клас A+, 302 л. общ обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142146/hladilnik-s-frizer-finlux-fxca-357

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/142145/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142144/meizitang

Бели дамски апрески от Боснев
Зимата идва и е време да извадим и зимните обувки. Поръчайте онлайн от Боснев дамски топли апрески .Изработени са
от изкуствена еко кожа и шушляк.Височина от петата до горе 25 см. Дебелина на ходилото отзад 3см , отпред 2см.
http://obiavidnes.com/obiava/142143/beli-damski-apreski-ot-bosnev

Хладилник с камера Indesit RAA 24N
Хладилник с камера Indesit RAA 24N, клас А+, 224 л. общ обем, LED осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142142/hladilnik-s-kamera-indesit-raa-24n
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Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/142141/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Хладилник с фризер Finlux FXCA 387
Хладилник с фризер Finlux FXCA 387, клас A+, 338 л. общ обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142140/hladilnik-s-frizer-finlux-fxca-387

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/142139/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
Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/142138/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/142137/prodajba-na-biznes

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/142136/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-
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Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ. ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху
максимизирането на дигиталните си способности, да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно
сътрудничество и колаборация, да развиват първокласни аналитични качества и да насърчават културата на риска,
която да издържа на разрушителните външни фактори, които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес
днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/142135/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/142134/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/142133/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

кралска черна мравка
Black Ant King съдържа билкови съставки, които укрепват половата система, стимулират либидото. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142132/kralska-cherna-mravka

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,

Страница 70/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

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
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142131/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

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
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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/142130/masajna-kushetka-magicpro

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/142129/nezavisim-chasten-investitor

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
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http://obiavidnes.com/obiava/142128/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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/142127/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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.
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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/142126/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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/142125/investicii-i-biznes-v-bolgarii

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
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Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142124/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142123/infracherveno-topleshto--kilimche

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/142122/finansirane-chrez-preki-investicii

Глава за Canon iPF6400
Глава за Canon iPF6400, iPF6450 - PFI-206 - Photo Grey - P№ 5313B001 - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/142121/glava-za-canon-ipf6400

Глава за Canon iPF6400
Глава за Canon iPF6400, iPF6450 - PFI-206 - Blue - P№ 5311B001 - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/142120/glava-za-canon-ipf6400

Хладилник Finlux SBS-969 B
Хладилник Finlux SBS-969 B, клас A+, 517 л. общ обем, No Frost, сензорен LED дисплей, активен карбонов филтър, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/142119/hladilnik-finlux-sbs-969-b

Глава за Canon iPF6400
Глава за Canon iPF6400, iPF6450 - PFI-206 - Green - P№ 5310B001 - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/142118/glava-za-canon-ipf6400

Глава за Canon iPF6400
Глава за Canon iPF6400, iPF6450 - PFI-206 - Grey - P№ 5312B001 - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/142117/glava-za-canon-ipf6400

Глава за Canon iPF6400
Глава за Canon iPF6400, iPF6450 - PFI-206 - Photo Magenta - P№ 5308B001 - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/142116/glava-za-canon-ipf6400

The Sims 4
The Sims 4, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/142115/the-sims-4

Лаптоп Acer Aspire Nitro Spin NP515-51-542X (NH.Q2YEX.002)
Лаптоп Acer Aspire Nitro Spin NP515-51-542X (NH.Q2YEX.002), четриядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.40GHz,
15.6"(39.62 cm) FullHD IPS Touch & GF GTX 1050 4GB (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, MS Windows 10, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/142114/laptop-acer-aspire-nitro-spin-np515-51-542x-nhq2yex002

Bravo Team VR
Bravo Team VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/142113/bravo-team-vr

Самобръсначка Crown CSW-5802R
Самобръсначка Crown CSW-5802R, водоустойчива, 45 минути за работа, червена
http://obiavidnes.com/obiava/142112/samobrysnachka-crown-csw-5802r

MXGP 3 - The Official Motocross Videogame
MXGP 3 - The Official Motocross Videogame, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/142111/mxgp-3---the-official-motocross-videogame

kamagra gold
Камагра е един от най-използваните мъжки секс стимуланти за здрава ерекция.Kamagra е изключителен сексуален
стимулант, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142110/kamagra-gold

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/142109/kamagra-gel

Самобръсначка Crown CSW-5803BL
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Самобръсначка Crown CSW-5803BL, водоустойчива, 45 минути за работа, син
http://obiavidnes.com/obiava/142108/samobrysnachka-crown-csw-5803bl

Машинка за подстригване Crown CHC-6634S
Машинка за подстригване Crown CHC-6634S, водоустойчива, работа на батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142107/mashinka-za-podstrigvane-crown-chc-6634s

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/142106/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

sexstimulanti
Kamagra 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/142105/sexstimulanti

Интериорен Дизайн
Студио за интериорен дизайн в град София, предлага цялостни и индивидуални интериорен дизайн и обзавеждане на
жилища, заведения, офиси.
http://obiavidnes.com/obiava/142104/interioren-dizayn

Интериорен Дизайн
Студио за интериорен дизайн в град София, предлага цялостни и индивидуални интериорни решения, дизайн и
обзавеждане на жилища, заведения, офиси.
http://obiavidnes.com/obiava/142103/interioren-dizayn

Интериорни врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за
складове и за промишлеността.
Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от висококачествен ХДФ и от
закалено стъкло и дървена каса.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата е производителка на интериорни врати с над 15
години опит зад гърба си. При нас ще намерите качествени интериорни врати на наистина изгодни цени – достъпни за
всеки потребител.
Ние предлагаме изработка на интериорни врати за хотели, апартаменти и офиси – нашите интериорни врати, се
изработват по размер взет от наш екип на място и по посока на отваряне избрана от вас.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/142102/interiorni-vrati

Пощенски Кутии
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво.
Които могат спокойно да се конкурират със световно-известните фирми производителки на метални врати и пощенски
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кутии.
Фирмата ни предлага метални пощенски кутии, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други жилищни
сгради.
Като цяло повечето метални пощенски кутии са предназначени предимно за монтаж врати от сорта на: метални
решетки, метални врати цени, врати за входове без тези врати за мазета на жилищни и бизнес сгради, къщи, вили,
складове, различни магазини и т.н.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/142101/poshtenski-kutii

Най-добрите метални врати
МЕТАЛНИ ВРАТИ от фирма Каракашев и Син ЕООД
За да осигурите спокойствие и сигурност за вашия дом или офис, използвайте здравите и двойно метални врати (
блиндирани врати ) за мазета или входове. Нашите метални врати и метални решетки могат да се монтират, там
където Вие желаете. За пример можем да Ви посочим случеи в които жилища, вили и офиси са лесно достъпни за
крадците, защото не са добре подсигурени и защитени както биха били с нашите метални врати ( блиндирани врати )
или метални решетки. Избирайки нашите блиндирани метални врати или метални решетки, Вие предприемата една
важна крачка за да подсигурите защитата и сигурността на дома или офиса си.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/142100/nay-dobrite-metalni-vrati

Метални Врати от изключително качество
МЕТАЛНИ ВРАТИ ( БЛИНДИРАНИ ВРАТИ ) – като за начало искаме да ви информираме, че висококачесвени метални
врати ( блиндирани врати ) не се използват единствено в корпоративните предпиятия и високо охраняемите сгради. В
наши дни е често срещано врати от следните видове: блиндирани врати, метални врати, метални решетки, входни
врати, врати за мазета да бъдат използвани в апартаменти, хотели, мотели, жилищни сгради, офиси и дори във всякакъв
вид къщи. Също така са налице редица причини защо блиндираните метални врати са рентабилни и полезни като цяло за
всички тези сгради.
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/142099/metalni-vrati-ot-izklyuchitelno-kachestvo

Блиндирани Врати
Най-добрите Блиндирани Врати са при нас!
По-голямата част от домакинствата в България имат нуждата от предприемане на подмяна на старите входни врати
на апартаментите, с по-здравите и сигурни – БЛИНДИРАНИ ВРАТИ.В близкото минало качествените блиндирани врати
бяха на голяма цена и не всеки можеше да ги закупи. По времето на така нареченото планово строителство на панелни
жилищни блокове и кооперации, за входни врати на апартаментите масово се монтираха врати изработени от два
слепен пласта шперплат, раздалечени един от друг с хартиена изолация. Тези врати не биха защитили достатъчно добре
дома Ви и с голяма лекота биха могли да бъдат разбити от крадци и вандали. Трябва да се вземе предвид това, че
талашитените врати лесно се поддават на атмосферните влияния като влага и вятър, и не биха издържали
дълготрайно. Тези врати не са подходящи за входни врати защото лесно поддават на насилствен натиск и не биха могли
да топлоизолират достатъчно вашия дом. Затова решението е едно – изберете висококачествени блиндирани врати
като ги използвате за ваши входни и всичките Ви проблеми относно изолация на топлината в жилището и здравината на
вратата биха се решили лесно и достъпно за всеки.
За информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/142098/blindirani-vrati

Барабан за Canon iR 1018/1022 - Black - PN№ 0388B002 - 27 000к
Барабан за Canon iR 1018/1022 - Black - PN№ 0388B002 - 27 000к
http://obiavidnes.com/obiava/142097/baraban-za-canon-ir-10181022---black---pn-0388b002---27-000k

Стъклена интериорна врата, Matt G 11, каса Орех
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло бял мат. Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне
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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/142096/styklena-interiorna-vrata-matt-g-11-kasa-oreh

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142095/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
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оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142094/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142093/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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 може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142092/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142091/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
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 ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142090/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142089/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142088/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Къща за гости "Момчил юнак", село Момчиловци
Къща за гости „Момчил юнак“ - място за ценители! Подарете си една различна почивка! Тук не предлагаме супер лукс,
нямаме спа комплекси, нито имаме изградени големи атракции…………..Тук ще се насладите на позабравените малки
човешки неща - отношението, близостта до природата, ценностите и вярата, грижата за духа. Те живеят при нас!
Дайте повод на сетивата си да празнуват с уюта, позитивизма, истинската храна, гостоприемството, чистия въздух,
традициите, запазените християнски ценности и легендите, които съхраняваме от векове……И, за които с удоволствие
ще ви разкажем! Тук душата се къпе в радост! Не се лишавайте от това усещане! За хубавите удоволствия цената няма
значение, но при нас тя е следната: 50 лв. – двойна и 65 лв. – тройна стая , с включени закуски. Разполагаме с общо 6
стаи- 4 двойки и 2 тройки, всяка от които с тераса и прекрасна гледка към планината. Стаите са със самостоятелен
санитарен възел, освен две които ползват общ. Къщата разполага с механа, където може да се насладите на домашно
приготвена храна и да си припомните вкуса на детството………млякото е истинско, сладкото от гората, а билките за
чая, който приготвяме тук са балсам за тялото и сетивата. Очакваме ви с усмивка!
http://obiavidnes.com/obiava/142087/kyshta-za-gosti-momchil-yunak-selo-momchilovci

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142086/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142085/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142084/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142083/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142082/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142081/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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,
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142080/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142079/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142078/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142077/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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,

Страница 88/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142076/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142075/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142074/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142073/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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.
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142072/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142071/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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,
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142070/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142069/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142068/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142067/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142066/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Пералня Indesit IWME 106
Пералня Indesit IWME 106, клас A+, 6кг, 1000 об./мин, 16 програми, За вграждане, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142065/peralnya-indesit-iwme-106

Интериорни врати
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
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/142064/interiorni-vrati

Телевизор Crown 43100
Телевизор Crown 43100, 43" (109.22 cm) Full HD LED TV, DVB-T/C, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/142063/televizor-crown-43100

Професионално лепене ТАПЕТИ от майстор НЕПУШАЧ, частно лице съм, боядисване с латекс и
бои
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, непушач съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене тапети, шпакловки и изолации, обработка на дограми след
поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик ламинат ел и ВиК услуги, копане на
разпределителни кутии конзоли за ключове и контакти други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти
и къщи ателиета магазини заведения 0877339592
Преди всеки ремонт абсолютно безплатно и винаги се опакова с тънък и дебел найлон, хартиено тиксо на всички детайли
под мебели врати и прозорци с цел да се работи чисто и да не се цапа. Изпълнявам и по трудни и сложни поръчки, НЕ
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работя за фирми! Частно лице съм
0877339592
http://obiavidnes.com/obiava/142062/profesionalno-lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-boyadisvane-s-la

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/142061/otslabni-s-lida

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/142060/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
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 ,.
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*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/142059/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/142058/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
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Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142057/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Захранване EVGA 750 BQ
Захранване EVGA 750 BQ, 750W, 80+ Bronze, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/142056/zahranvane-evga-750-bq

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/142055/lida-shishe

Инкубатори - Коледна промоция
ри нас Коледа идва по-рано!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/142054/inkubatori----koledna-promociya

Електровъдици - електрическа въдица
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/142053/elektrovydici---elektricheska-vydica

Заеми до 7000 лв...
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ. АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ!
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ЛИЦЕТО СЛАВИ ЯНКОВ КОВАЧЕВ ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА
СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ. ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е
ОТПУСНАТ.
ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА. Панда Кредит предлага заеми
до 7000 лв.Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете мейли - не ги четем. За повече
информация - 0887541414 позвъни и затвори.Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. panda2016. tk Моля. звънете през
работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/142052/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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142051/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Печелете до 200 $ всеки час и над 14 000 $ всяка неделя
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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142050/pechelete-do-200--vseki-chas-i-nad-14-000--vsyaka-nedelya

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
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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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/142049/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата код Т369
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с ламинатно
покритие.
Размери на вратата с касата-92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:
навътре/навън; лява/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм. 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, всяка с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см,изработено от : метал 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.
http://obiavidnes.com/obiava/142048/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма.Ние сме официални вносители и гарантираме
за качество и оригиналност на продукта. Всеки закупен продукт от нас гарантира вашата сигурност, че взимате
ОРИГИНАЛЕН MEIZITANG! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142047/otslabni-s-meizitang
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Блиндирана входна врата модел T-111, панел Черна перла
Входна блиндирана врата, изработена от 1.2мм прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезован панел с ламинатно
покритие.
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF ламинирани панела, между които е поставен метален лист с
дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от минерална вата, с допълнително метално оребряване.
Дебелината на крилото е 70мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е регулируема, с первази за от двете страни. Вратата може да се предложи за зид с дебелина от 150мм до
440мм. Вратата 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, като е добавена
и трета, скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна. Патронът на горната ключалка от вътрешната страна
е с фабрично поставен “върток”, вместо ключ, служещ за улеснение при заключване.
http://obiavidnes.com/obiava/142046/blindirana-vhodna-vrata-model-t-111-panel-cherna-perla

Настолен вентилатор Crown CF-1628
Настолен вентилатор Crown CF-1628, 400 диаметър, 3 скорости на работа, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/142045/nastolen-ventilator-crown-cf-1628

Интериорна врата Gradde Blomendal, цвят Шведски дъб
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
666
*Всички модели врати Gradde могат да бъдат поръчани и във вариант с пълнеж „перфорирана дървесна плоскост”.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е чинчила с дебелина 4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/142044/interiorna-vrata-gradde-blomendal-cvyat-shvedski-dyb

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
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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/142043/cialis-aptechen

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/142042/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142041/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/142040/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142039/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/142038/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142037/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142036/finski-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.

Страница 102/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

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/142035/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/142034/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142033/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/142032/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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142031/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/142030/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142029/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/142028/individualno-obuchenie

Курс за Сервитьори редовно обучение
ЦПО„СТС” Варна обявява прием за курс за сервитьори на ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели,
яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране
и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/142027/kurs-za-servityori-redovno-obuchenie
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Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/142026/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Готвачи редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/142025/kurs-za-gotvachi-redovno-obuchenie

Курс за камериери с диплома от МОН
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Камериер, код: 811030
специалност: Хотелиерство, код: 8110301
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/142024/kurs-za-kamerieri-s-diploma-ot-mon
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Хладилник с фризер Crown DF 276S
Хладилник с фризер Crown DF 276S, клас А+, 212 л. общ обем, LED осветление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142023/hladilnik-s-frizer-crown-df-276s

Оптика Гранд оптикс - диоптрични рамки за очила
В оптики Grand Optics се предлагат диоптрични рамки от над 80 световноизвестни марки очила - Kwiat, Vogue, Guess,
Ray Ban. Разнообразието е голямо (над 2000 модела в най-големите оптики), а ценовият диапазон е от 20 до 2000 лв..
http://obiavidnes.com/obiava/142022/optika-grand-optiks---dioptrichni-ramki-za-ochila

Хладилник с горна камера Crown DF 315A
Хладилник с горна камера Crown DF 315A, клас А+, 252 л. общ обем, LED осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142021/hladilnik-s-gorna-kamera-crown-df-315a

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/142020/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
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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/142019/masajna-kushetka-magicpro

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
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142018/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/142017/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Сушилня Indesit IDCA G35B ECO
Сушилня Indesit IDCA G35B ECO
http://obiavidnes.com/obiava/142016/sushilnya-indesit-idca-g35b-eco

Лаптоп Acer Aspire 7 NX.GP9EX.016(A715-71G-73Q8)
Лаптоп Acer Aspire 7 NX.GP9EX.016(A715-71G-73Q8), Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.80/3.80GHz, 15.6"(39.62 cm) FullHD
IPS GF GTX 1050Ti(HDMI)4GB GDDR5, HD Cam, 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/142015/laptop-acer-aspire-7-nxgp9ex016a715-71g-73q8

Apple iPhone 8(сребрист)
Apple iPhone 8(сребрист), 4.7" (11.93 cm) Retina HD IPS дисплей, шестядрен A11 Bionic ARMv8-A(2x Monsoon & 4x Mistral
ядра), 2GB RAM, 64GB Flash памет, 12 & 7.0 Mpix camera, iOS 11, IP67 защита, 148g
http://obiavidnes.com/obiava/142014/apple-iphone-8srebrist

Лаптоп Acer Aspire 7 NX.GP8EX.028(A715-71G-5508)
Лаптоп Acer Aspire 7 NX.GP8EX.028(A715-71G-5508), четриядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.50GHz, 15.6"(39.62
cm) FullHD IPS GF GTX 1050(HDMI)2GB DDR5, HD Cam, 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/142013/laptop-acer-aspire-7-nxgp8ex028a715-71g-5508

Лаптоп Acer Aspire 5NX.GSXEX.011(A517-51G-899D)
Лаптоп Acer Aspire 5NX.GSXEX.011(A517-51G-899D), четриядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.80/4.00GHz, 17.3"
(43.94 cm) HD+ IPS GF MX150(HDMI)2GB GDDR5, HD Cam, 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux, black, 3kg
http://obiavidnes.com/obiava/142012/laptop-acer-aspire-5nxgsxex011a517-51g-899d

Пералня Finlux FXP 1007F4 S SILVER
Пералня Finlux FXP 1007F4 S SILVER, клас A++, 7кг, 1000 об./мин, 15 програми, 60cm, таймер за отложен старт,
сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/142011/peralnya-finlux-fxp-1007f4-s-silver

Пералня Finlux FX7 10150 BK

Страница 108/136

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.11.2017

Пералня Finlux FX7 10150 BK, клас A+, 7кг, 1000 об./мин, 15 програми, 60cm, таймер за отложен старт, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142010/peralnya-finlux-fx7-10150-bk

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/142009/black-ant

Пералня Finlux FXF1 5100T
Пералня Finlux FXF1 5100T, клас A+, 5кг, 1000 об./мин, 15 програми, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142008/peralnya-finlux-fxf1-5100t

Пералня Finlux FXP 1007F4
Пералня Finlux FXP 1007F4, клас A++, 7кг, 1000 об./мин, 15 програми, 60cm, таймер за отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142007/peralnya-finlux-fxp-1007f4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/142006/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Телевизор Finlux 32-FHB-5000
Телевизор Finlux 32-FHB-5000, 32" (81.28 cm) HD LED Smart TV, DVB-T/C, Wi-Fi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/142005/televizor-finlux-32-fhb-5000

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/142004/kamagra-gold

Телевизор Finlux 55-FUB-7000
Телевизор Finlux 55-FUB-7000, 55"(139.7cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T/T2/C, Wi-Fi, LAN, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/142003/televizor-finlux-55-fub-7000

сексстимуланти
Sex stimulant CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и
най-използвания секс стимулант от милиони мъже по целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142002/seksstimulanti

Телевизор Finlux 28-FHB-5100
Телевизор Finlux 28-FHB-5100, 28" (71.12cm) HD Smart LED TV, DVB-T/C, Wi-Fi, 2x HDMI, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/142001/televizor-finlux-28-fhb-5100

Продавам два имота в с. Ягодово
Продавам два парцела с обща площ 8.102 дка в с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Имотите са съседни и са
разпределени по 3.518 дка и 4.584 дка. Нямат сключен договор за аренда или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/142000/prodavam-dva-imota-v-s-yagodovo

Продавам 3.8 дка земя в с. Ягодово
Продавам 3.804 дка земеделска земя в с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда или
наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141999/prodavam-38-dka-zemya-v-s-yagodovo

Продавам 3.5 дка земя в с. Ягодово
Продавам 3.494 дка земеделска земя в с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда или
наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141998/prodavam-35-dka-zemya-v-s-yagodovo

Продавам земя в с. Крислово
Продавам 24.861 дка земеделска земя в с. Крислово, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда
или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141997/prodavam-zemya-v-s-krislovo

Продавам 12 дка земя в с. Калековец
Продавам 12.009 дка земеделска земя в с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда
или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141996/prodavam-12-dka-zemya-v-s-kalekovec

Продавам 7 дка земя в с. Калековец
Продавам 7.133 дка земеделска земя в с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда
или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141995/prodavam-7-dka-zemya-v-s-kalekovec

Продавам 14 дка земя в с. Боянци
Продавам 13.995 дка земеделска земя в с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда
или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141994/prodavam-14-dka-zemya-v-s-boyanci

Продавам 11 дка земя в с. Боянци
Продавам 11.263 дка земеделска земя в с. Боянци, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда
или наем. Цена: по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/141993/prodavam-11-dka-zemya-v-s-boyanci

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
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- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141992/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141991/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
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„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141990/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141989/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
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И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141988/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
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 ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141987/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141986/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141985/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Телевизор Finlux 40-FWB-4000 WHITE
Телевизор Finlux 40-FWB-4000 WHITE, 40" (101.6cm) Full HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/141984/televizor-finlux-40-fwb-4000-white

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141983/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141982/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141981/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141980/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141979/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141978/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141977/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141976/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141975/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141974/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141973/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141972/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141971/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141970/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141969/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141968/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141967/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141966/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141965/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141964/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/141963/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Телевизор Finlux 32FLYR287B-FHD
Телевизор Finlux 32FLYR287B-FHD, 32" (81.28cm) Full HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/141962/televizor-finlux-32flyr287b-fhd

Интериорна HDF врата модел 048
Интериорна врата Стандарт. Крилото е изработено от HDF плоскости с дебелина 6 мм. Рамката е от масивна
иглолистна дървесина, подсилена в средата с HDF оребряване. Стъклото е орнаментно, с дебелина 4 мм.
В комплекта са включени крило и три лагерни панти, като размерите на крилото могат да бъдат: 70/197; 80/197 см.
Интериорната врата се предлага в разнообразна палитра:
http://obiavidnes.com/obiava/141961/interiorna-hdf-vrata-model-048

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/141960/lida-shishe
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Екран Avers CIRUS S 30-23 MWE
Екран Avers CIRUS S 30-23 MWE, екран за стена/таван, Matt White E, 3000 x 2250mm, 4:3, безрамков, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141959/ekran-avers-cirus-s-30-23-mwe

Екран Avers CIRUS S 30-17 MWE (16:10)
Екран Avers CIRUS S 30-17 MWE (16:10), екран за стена/таван, Matt White E, 3000 x 1880mm, 16:10, безрамков, 150°
зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141958/ekran-avers-cirus-s-30-17-mwe-1610

Чешка интериорна врата модел Gama 208P
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от две HDF плоскости, рамка от
масивна иглолистна дървесина,
допълнително оребрено с HDF профили. Покритието е с 3D полипропиленов ламинат. В комплекта са включени крило,
каса 7-9, комплект прави первази за двете страни 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/141957/cheshka-interiorna-vrata-model-gama-208p

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца, 190лева 60-80яйца, 210лева
80-120яйца, 250лева. Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Начина за употреба
е лесен дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда
поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров
дисплей с точност до 0. 01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от
цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/141956/inkubatori

lida,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/141955/lidalida

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
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.
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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/141954/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/141953/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Екран Avers CIRUS S 30-17 MWE
Екран Avers CIRUS S 30-17 MWE, екран за стена/таван, Matt White E, 3000 x 1690mm, 16:9, безрамков, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141952/ekran-avers-cirus-s-30-17-mwe

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
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Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/141951/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Интериорни врати на добри цени от АВС врати!
Врати АВС Ви предлага най-новите входни и интериорни врати на пазара. Марките интериорни врати Гама и Граде са
само част от разнообразието на модели, които предлагаме. Заповядайте в шоурума ни за да се докоснете до
разнообразие и качество на най-добри цени.Намираме се в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над
плувния басейн по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/
http://obiavidnes.com/obiava/141950/interiorni-vrati-na-dobri-ceni-ot-avs-vrati

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/141949/meizitang

Екран Avers CIRUS S 27-20 MWE
Екран Avers CIRUS S 27-20 MWE, екран за стена/таван, Matt White E, 2700 x 2020mm, 4:3, безрамков, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141948/ekran-avers-cirus-s-27-20-mwe

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/141947/kamagra-gold

Екран Avers CIRUS S 27-15 MWE (16:10)
Екран Avers CIRUS S 27-15 MWE (16:10), екран за стена/таван, Matt White E, 2700 x 1690mm, 16:10, безрамков, 150°
зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141946/ekran-avers-cirus-s-27-15-mwe-1610

Заеми до 7000 лв...
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ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ.
ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА. Панда Кредит предлага заеми
до 7000 лв.
Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете мейли - не ги четем. За повече информация 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. panda2016. tk Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни
дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/141945/zaemi-do-7000-lv

Нови групи по английски за деца по метода Хелен Дорон
Стартират новите групи по английски за деца в Хелен Дорон София Център, а вие все още можете да запишете детето
си в някоя от тях! Запишете детето си за едно напълно безплатно реално занятие!
http://obiavidnes.com/obiava/141944/novi-grupi-po-angliyski-za-deca-po-metoda-helen-doron

Екран Avers CIRUS S 27-15 WI
Екран Avers CIRUS S 27-15 WI, екран за стена/таван, White Ice, 2700 x 1520mm, 16:9, безрамков, 120° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141943/ekran-avers-cirus-s-27-15-wi

Екран Avers CIRUS S 27-15 NC
Екран Avers CIRUS S 27-15 NC, екран за стена/таван, New Coral, 2700 x 1520mm, 16:9, безрамков, 90° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141942/ekran-avers-cirus-s-27-15-nc

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141941/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Печелете до 200 $ всеки час и над 14 000 $ всяка неделя
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 !
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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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141940/pechelete-do-200--vseki-chas-i-nad-14-000--vsyaka-nedelya

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141939/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Екран Avers CIRUS S 27-15 MWE
Екран Avers CIRUS S 27-15 MWE, екран за стена/таван, Matt White E, 2700 x 1520mm, 16:9, безрамков, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/141938/ekran-avers-cirus-s-27-15-mwe

Проектор Acer X1123H
Проектор Acer X1123H, DLP, 3D, SVGA (800x600), 20 000:1, 3600 lm, 1x HDMI, 1x VGA, 1x miniUSB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/141937/proektor-acer-x1123h

Проектор Acer X1223H
Проектор Acer X1223H, DLP, 3D, XGA (1024x768), 20 000:1, 3600 lm, 1x HDMI, 1x VGA, 1x miniUSB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/141936/proektor-acer-x1223h

Проектор Acer X1323WH
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Проектор Acer X1323WH, DLP, 3D, WXGA (1280x800), 20 000:1, 3700 lm, 1x HDMI, 1x VGA, 1x miniUSB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/141935/proektor-acer-x1323wh

Проектор Acer M550
Проектор Acer M550, DLP, 3D, 4K UHD (3840x2160), 900 000:1, 2900 lm, RJ-45, 2x HDMI, 1x VGA, USB A
http://obiavidnes.com/obiava/141934/proektor-acer-m550

Матрица за лаптоп Asus S301L N133BGE-L41
Матрица за лаптоп Asus S301L N133BGE-L41, 13.3" (33.78 cm), WXGA, 1366x768 pix, гланц
http://obiavidnes.com/obiava/141933/matrica-za-laptop-asus-s301l-n133bge-l41

Матрица за лаптоп Sharp LQ133M1JW02A
Матрица за лаптоп Sharp LQ133M1JW02A, 13.3" (33.78 cm), 1920:1080 pix, Full HD, мат
http://obiavidnes.com/obiava/141932/matrica-za-laptop-sharp-lq133m1jw02a

Матрица за лаптоп AU Optronics B133HAN02.0
Матрица за лаптоп AU Optronics B133HAN02.0, 13.3" (33.78 cm), 1920:1080 pix, Full HD, мат
http://obiavidnes.com/obiava/141931/matrica-za-laptop-au-optronics-b133han020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/141930/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Матриза за лаптоп Asus Zenbook UX31E HW13HDP101
Матриза за лаптоп Asus Zenbook UX31E HW13HDP101, 13.3" (33.78 cm), 1600x900 pix, HD, гланц
http://obiavidnes.com/obiava/141929/matriza-za-laptop-asus-zenbook-ux31e-hw13hdp101

Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 2 B133HAT02.0
Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 2 B133HAT02.0, 13.3" (33.78 cm), 1920x1080 pix, Full HD, гланц, с тъч скрийн, продава се
без пластмасовата рамка
http://obiavidnes.com/obiava/141928/matrica-za-laptop-lenovo-yoga-2-b133hat020

Матрица за лаптоп Samsung NP900X3E BA59-03627A
Матрица за лаптоп Samsung NP900X3E BA59-03627A, HN133WU3-100, 13.3" (33.78 cm), 1366x768 pix, мат, горна и долна
част на горен панел
http://obiavidnes.com/obiava/141927/matrica-za-laptop-samsung-np900x3e-ba59-03627a

Матрица за лаптоп LG LP133WX2-TLG5
Матрица за лаптоп LG LP133WX2-TLG5, 13.3" (33.78 cm), WXGA, 1280x800 pix, гланц
http://obiavidnes.com/obiava/141926/matrica-za-laptop-lg-lp133wx2-tlg5
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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
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/141925/masajna-kushetka-magicpro

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
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Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/141924/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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/141923/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/141922/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt
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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/141921/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/141920/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 13 LP133WD2-SLB1
Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 13 LP133WD2-SLB1, 13.3" (33.78 cm), 1600x900 pix, HD+, мат
http://obiavidnes.com/obiava/141919/matrica-za-laptop-lenovo-yoga-13-lp133wd2-slb1

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141918/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Печелете до 200 $ всеки час и над 14 000 $ всяка неделя
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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141917/pechelete-do-200--vseki-chas-i-nad-14-000--vsyaka-nedelya

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.
НОВО И АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО - ПЕЧЕЛЕТЕ ДО 200 $ НА ВСЕКИ ЧАС И НАД 20 000 ЛЕВА ВСЯКА НЕДЕЛЯ !!!
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ucoz.com
http://obiavidnes.com/obiava/141916/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Матрица за лаптоп HP SpectreXT Pro LP133WH5-TSA1
Матрица за лаптоп HP SpectreXT Pro LP133WH5-TSA1, 13.3" (33.78 cm), 1366x768 pix
http://obiavidnes.com/obiava/141915/matrica-za-laptop-hp-spectrext-pro-lp133wh5-tsa1
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Матрица за лаптоп AU Optronics B133XTN01.0
Матрица за лаптоп AU Optronics B133XTN01.0, 13.3" (33.78 cm), 1366x768 pix, WXGAP+, гланц
http://obiavidnes.com/obiava/141914/matrica-za-laptop-au-optronics-b133xtn010

Матрица за лаптоп Asus Zenbook UX31E
Матрица за лаптоп Asus Zenbook UX31E, 13.3" (33.78 cm), 1600x900 pix, HD+, гланц, с горна и долна част на горен панел
http://obiavidnes.com/obiava/141913/matrica-za-laptop-asus-zenbook-ux31e

Матрица за лаптоп Asus Zenbook UX31E CLAA133UA02S
Матрица за лаптоп Asus Zenbook UX31E CLAA133UA02S, 13.3" (33.78 cm), 1600x900 pix, HD+, гланц, само TFT слой с
контролерната платка (без френеловия слой и без подсветката)
http://obiavidnes.com/obiava/141912/matrica-za-laptop-asus-zenbook-ux31e-claa133ua02s

Матрица за лаптоп Chimei Innolux N133BGE-L31
Матрица за лаптоп Chimei Innolux N133BGE-L31, 13.3" (33.78 cm), WXGAP+, 1366x768 pix, мат
http://obiavidnes.com/obiava/141911/matrica-za-laptop-chimei-innolux-n133bge-l31

Матрица за лаптоп LG LP133WH2-TLA2
Матрица за лаптоп LG LP133WH2-TLA2, 13.3" (33.78 cm), WXGAP+, 1366x768 pix, гланц
http://obiavidnes.com/obiava/141910/matrica-za-laptop-lg-lp133wh2-tla2

Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 2 PRO LTN133YL01-L01
Матрица за лаптоп Lenovo Yoga 2 PRO LTN133YL01-L01, 13.3" (33.78 cm), QHD+, 3200x1800 pix, с тъч скрийн
http://obiavidnes.com/obiava/141909/matrica-za-laptop-lenovo-yoga-2-pro-ltn133yl01-l01
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