ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.11.2017

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/142820/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornos

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/142819/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornos

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!

Страница 2/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.11.2017

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква
Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/142818/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornos

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
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/142817/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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/142816/syhranenie-na-lichni-veshti-bagaj-mebeli

Демонтаж и изхвърляне на стари мебели за град София
Демонтираме, изнасяме и изхвърляме стари мебели от жилища в град София. Работим с екип професионални хамали и
наш
транспорт.
Бързи
и
коректни
сме,
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/142815/demontaj-i-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-za-grad-sofiya

Изнасяне, изхвърляне на мебели след смърт, дезинфекция на жилището.
Фирма в град София предлага почистване на апартаменти след настъпила смърт в тях. Изнасяме и изхвърляме мебели,
чистим и дезинфекцираме. След нас жилището остава чисто и подредено. Повече за нас на
http://smetishte.com/firma-za-dezinfektsiya-sled-smart-sofiya/
http://obiavidnes.com/obiava/142814/iznasyane-izhvyrlyane-na-mebeli-sled-smyrt-dezinfekciya-na-jilishteto

Рязане на клони и дървета, изхвърляне на боклуци от дворни места
Режем клони и дървета, изнасяме, извозваме и изхвърляме боклуци от дворове и градини в град София. Повече информация
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/
http://obiavidnes.com/obiava/142813/ryazane-na-kloni-i-dyrveta-izhvyrlyane-na-bokluci-ot-dvorni-mesta

Дезинфекция след смърт
На адрес http://www.sofdom.com/dezinfektsiya-sled-smart-razchistvane-na-apartament-s-mebeli/ ще намерите
професионалисти, които чистят и дезинфекцират жилища в град София след настъпила смърт в тях.

фирма

http://obiavidnes.com/obiava/142812/dezinfekciya-sled-smyrt

Дезинфекция след смърт
На адрес http://www.sofdom.com/dezinfektsiya-sled-smart-razchistvane-na-apartament-s-mebeli/ ще намерите
професионалисти, които чистят и дезинфекцират жилища в град София след настъпила смърт в тях.

фирма

http://obiavidnes.com/obiava/142811/dezinfekciya-sled-smyrt

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.
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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/142810/zaemi-do-7000-lv

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142809/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Интериорна врата
Крилото е изработено от два броя по 6мм HDF плоскости, покрити с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио.
Крилото е с рамка от масивна иглолистна дървесина, подсилена в средата с HDF оребряване.
Комплектът на интериорната врата с права каса включва:
Каса: 100мм (ширина)
Крило
Един комплект прави первази за от едната страна на касата
Гумени уплътнения съобразени с цвета на вратата
Стоманена брава
Патрон с 3 ключа
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/142808/interiorna-vrata

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки с лида. www.lidaoriginalna.com
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http://obiavidnes.com/obiava/142807/lida-shishe

отслабни с лида
Нашата оригинална Lida е най-доказания продукт за отслабване на пазара в целия свят. Тези билкови капсули за
отслабване са предназначени за всички хора, които искат да отслабнат бързо, лесно, трайно, контролирано и без
странични ефекти. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/142806/otslabni-s-lida

Блиндирана входна врата модел T-905
Блиндирана входна врата, изработена от 1.5мм прахово боядисан метал и 10мм фрезовани MDF панели.
Крилото представлява два MDF панела по 10мм, между които има метален лист с дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж
за шумо и топлоизолация от минерална вата и е с допълнително метално оребряване. Панелът е с с ламинатно покритие.
Дебелината на крилото е 90мм. Лицевият и вътрешният панел са с красива фрезована шарка, като от вътрешната
страна на вратата има допълнителен MDF елемент, който представлява рамка на MDF панела. За по-добра изолация са
поставени и допълнителни гумени уплътнения.
Касата е изработена от 1.5мм прахово боядисан метал. Та е регулируема и се предлага с первази от двете страни.
Всички входни врати от серия Елеганс са снабдени с метални планки на касата, за по-голяма сигурност.
Вратата е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата и крилото, както и Г-образна лайсна
на прага, която помага за по-лесно изграждане на праг и по-добра изолация.
Вратата е оборудвана с централна заключваща система (осем точково централно заключване) с осем активни шипа – 7
встрани и 1 горе. По този начин сигурността се повишава значително. Има и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна. Тази врата е оборудвана с вградена аларма, която работи с дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/142805/blindirana-vhodna-vrata-model-t-905

Интериорна врата Gradde Bergedorf, цвят Сибирска Лиственица
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 матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят 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/142804/interiorna-vrata-gradde-bergedorf-cvyat-sibirska-listvenica
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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
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/142803/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Масажна кушетка MagicPRO
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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/142802/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
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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/142801/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142800/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142799/detoksikator

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/142798/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

meizitang,meizitang
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142797/meizitangmeizitang

SingStar Celebration
SingStar Celebration, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/142796/singstar-celebration

Canon EOS 1300D в комплект с обектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Canon EOS 1300D в комплект с обектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 18.7 Mpix, 3.0" (7.62 cm), Wi-Fi, HDMI mini, USB,
SDXC/SDHC/SD слот
http://obiavidnes.com/obiava/142795/canon-eos-1300d-v-komplekt-s-obektiv-canon-ef-s-18-55mm-f35-56-is

Маркер
Маркер, червен, от 1.0 до 5.0 mm, перманентен,за различни повърхности
http://obiavidnes.com/obiava/142794/marker

viagra-виагра-viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142793/viagra-viagra-viagra

Маркер
Маркер, зелен, от 1.0 до 2.5 mm, за бяла дъска
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http://obiavidnes.com/obiava/142792/marker

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/142791/kamagra-gel

Транспорни услиги! Премести дома или офиса! ТОП ЦЕНА
Пакетиране, натоварвне, трансторт и разтоварване. Богат гараж от транспортни
средствства, зависимост от обема на поръчката.
Осигуряване на кашони за пакетажа и хамали! Извозване на отпадъци!
Коректност професионализъм и качество! Свържете се с нас за оферта!
http://obiavidnes.com/obiava/142790/transporni-usligi-premesti-doma-ili-ofisa-top-cena

Апартаменти под наем в София, изгодни цени – Квартири
Най- богатия избор от оферти! Коректност професионализъм и качество!
За повече информация звъннете или ни потърсете във фейсбук
https://www.facebook.com/vasilevimoti/
http://obiavidnes.com/obiava/142789/apartamenti-pod-naem-v-sofiya-izgodni-ceni--kvartiri

Маркер Toy Color Plus Jumbo
Маркер Toy Color Plus Jumbo, оранжев, от 1.0 до 3.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/142788/marker-toy-color-plus-jumbo

Бутик Арена- Дамски обувки онлайн Бутик Арена
Бутик Арена е онлайн магазин за дамски обувки с над 3000 уникални модели в
наличност. Ние Ви предлагаме изключително качество, бърза доставка и добро и
коректно отношение към всеки клиент.
http://obiavidnes.com/obiava/142787/butik-arena--damski-obuvki-onlayn-butik-arena

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142786/kamagra-dyvchashta

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/142785/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Маркер Schneider Maxx270
Маркер Schneider Maxx270, черен, от 1.5 до 3.0 mm, за различни повърхности
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http://obiavidnes.com/obiava/142784/marker-schneider-maxx270

lida шише
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.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142783/lida-shishe

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/142782/interiorni-vrati-na-dobri-ceni-ot-avs-vrati

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/142781/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
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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/142780/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/142779/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.
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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.
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/142778/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/142777/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“
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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/142776/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/142775/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142774/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
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http://obiavidnes.com/obiava/142773/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/142772/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Предлагането на кредит между сериозно и бързо индивидуално
Здравейте,
Аз съм г-н Франсоа Русел, бизнесмен с френски произход и пребиваващ във Франция.
За да се борят с бедността и банковото изключване, предлагам онлайн:
-Бизнес заеми
- Лични заеми
-Финансови заеми
- Кредити за недвижими имоти
И всичко от 5000 до 500 000 евро.
Лихвата по кредитите е 2% върху целия заем и
условията за предлагане на заем са много прости. Заявени кредити
се получават в рамките на 48 часа след подаването на досиетата. мой
офертата е сериозна, можете да я видите
процедурата, която е правната процедура за предоставяне на заем между
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частност.
Свържете се с мен днес и уведомете ни за сумата
парите, които искате да заемате. Моят имейл адрес е:

francrou8@gmail.com
francrou8@gmail.com
Очаквам да те чета
http://obiavidnes.com/obiava/142771/predlaganeto-na-kredit-mejdu-seriozno-i-byrzo-individualno

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/142770/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.
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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/142769/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/142768/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.
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• 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/142767/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

Предлагането на кредит между сериозно и бързо индивидуално
Здравейте,
Аз съм г-н Франсоа Русел, бизнесмен с френски произход и пребиваващ във Франция.
За да се борят с бедността и банковото изключване, предлагам онлайн:
-Бизнес заеми
- Лични заеми
-Финансови заеми
- Кредити за недвижими имоти
И всичко от 5000 до 500 000 евро.
Лихвата по кредитите е 2% върху целия заем и
условията за предлагане на заем са много прости. Заявени кредити
се получават в рамките на 48 часа след подаването на досиетата. мой
офертата е сериозна, можете да я видите
процедурата, която е правната процедура за предоставяне на заем между
частност.
Свържете се с мен днес и уведомете ни за сумата
парите, които искате да заемате. Моят имейл адрес е:

francrou8@gmail.com
francrou8@gmail.com
Очаквам да те чета
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http://obiavidnes.com/obiava/142766/predlaganeto-na-kredit-mejdu-seriozno-i-byrzo-individualno

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/142765/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142764/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/142763/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142762/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/142761/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142760/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/142759/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142758/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/142757/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142756/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/142755/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142754/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/142753/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/142752/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142751/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Маркер Yosogo
Маркер Yosogo, черен, от 2.0 до 5.0 mm, за различни повърхности, цената е за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/142750/marker-yosogo

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/142749/kyshta-za-gosti-momchil-yunak-selo-momchilovci

Блиндирани врати от Порта Нова
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/142748/blindirani-vrati-ot-porta-nova

Маркер Yosogo
Маркер Yosogo, бял, от 2.0 до 5.0 mm, за различни повърхности, цената е за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/142747/marker-yosogo
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Маркер Yosogo
Маркер Yosogo, златист, от 2.0 до 5.0 mm, за различни повърхности, цената е за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/142746/marker-yosogo

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/142745/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/142744/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

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/142743/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate
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Лентов коректор Edding
Лентов коректор Edding, лентов (4.2мм), 10м, червен
http://obiavidnes.com/obiava/142742/lentov-korektor-edding

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/142741/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/142740/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/142739/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
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/142738/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/142737/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

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/142736/kursove-po-matematika-za-7-klas

Коректор с четка Spree Edigs
Коректор с четка Spree Edigs, 20ml, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142735/korektor-s-chetka-spree-edigs

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/142734/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

помогнете на вашите разстения през студените месеци
Прдлагаме различни покривала намиращи приложение в професионалното земеделие и при хоби градинарите.Това
саразлични покривала: против плевели, тъкани предпазващи от слани и измръзване, които създават под себе си по-добър
микроклимат за разстенията и ги предпазват от шокови температурни разлики. Нетъканият текстил е с различни
плътност и размери, позволяват на водата въздуха и светлината да достигнат до разстенията, като в същото време им
помагат по-лесно да се справят със суровите зимни условия.
http://obiavidnes.com/obiava/142733/pomognete-na-vashite-razsteniya-prez-studenite-meseci

Коректор химикалка Elite
Коректор химикалка Elite, 7ml, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142732/korektor-himikalka-elite

Защитете овошки от зайци и други гризачи
Ив Трейдинг ООД магазин Варна предлага различни мрежи за защита на фиданки от зайци или други гризачи. Предлагаме
стандартна мрежа за предпазване от гризачи, както и иновативните спираловидни протектори Флесгард в бял или черен
цвят. Добра цена, сигурна защита!
http://obiavidnes.com/obiava/142731/zashtitete-ovoshki-ot-zayci-i-drugi-grizachi

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-4
Представяме Ви стъклена врата, изработена от закалено матово стъкло с гравюра, с дебелина 8 мм. Вратите от серия
Sand се изработват с прецизна технология, при която участъци на стъклото се матират с пясъкоструйка. Благодарение
на закаляването, моделът е със значително повишена здравина.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа, като възможните размери на
крилото са 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.

Вратата се предлага в разнообразна палитра:
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http://obiavidnes.com/obiava/142730/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-4

отслабни с мейзитанг
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/142729/otslabni-s-meyzitang

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/142728/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
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142727/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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
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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142726/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/142725/masajna-kushetka-magicpro

Коректор химикалка Uhu
Коректор химикалка Uhu, 8ml, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142724/korektor-himikalka-uhu

Блиндирана входна врата Модел 888
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
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навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е матов лак. Вратата е в комплект с крилото,
10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, вградени в
касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка. Моделът има 2
отделни,независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип "резе". Дръжката е с отделна
розетка.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена релефна дървесна шарка. Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища,
така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в
избора.
http://obiavidnes.com/obiava/142723/blindirana-vhodna-vrata-model-888

Течно лепито Elite
Течно лепито Elite, с тампон, 50ml, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/142722/techno-lepito-elite

Универсално лепило Henkel Moment Kraftkleber
Универсално лепило Henkel Moment Kraftkleber, устойчиво на вода, висока температура и стареене, 120ml
http://obiavidnes.com/obiava/142721/universalno-lepilo-henkel-moment-kraftkleber

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142720/kamagra-raztvorimi

Универсално лепило Henkel Moment Kraftkleber
Универсално лепило Henkel Moment Kraftkleber, устойчиво на вода, висока температура и стареене, 50ml
http://obiavidnes.com/obiava/142719/universalno-lepilo-henkel-moment-kraftkleber

Универсално лепило C200
Универсално лепило C200, лепи хартия, картон, дърво, подови настилки, строителни материали, 45ml, синьо
http://obiavidnes.com/obiava/142718/universalno-lepilo-c200

Специални оферти за кредитни : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142717/specialni-oferti-za-kreditni--moutiercatherinegmailcom

Здравето заем оферта спешно
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142716/zdraveto-zaem-oferta-speshno

Кратко и дългосрочно кредитно предложение
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
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с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142715/kratko-i-dylgosrochno-kreditno-predlojenie

Кратко и дългосрочно кредитно предложение
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142714/kratko-i-dylgosrochno-kreditno-predlojenie

ИСКАНЕ СЕГА СИ ЗАЕМИ
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142713/iskane-sega-si-zaemi

Специална оферта заем за 24 часа
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142712/specialna-oferta-zaem-za-24-chasa

сериозен и честен специално заем оферта в рамките на 48 час: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142711/seriozen-i-chesten-specialno-zaem-oferta-v-ramkite-na-48-chas-moutiercatherinegm

Специални оферти за кредитни : moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142710/specialni-oferti-za-kreditni--moutiercatherinegmailcom

3000 ДО 500.000 ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на: moutiercatherine@gmail.com
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142709/3000-do-500000-zabelejka-tryabva-da-ni-pishete-na-moutiercatherinegmailcom

Специална оферта на заем в рамките на 48 часа
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
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ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142708/specialna-oferta-na-zaem-v-ramkite-na-48-chasa

ПОЛУЧИТЕ ВАШИЯ КРЕДИТ БЕЗОПАСНО УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142707/poluchite-vashiya-kredit-bezopasno-urejena-v-48-chasa

ОТДЕЛНИТЕ ЗАЕМ ПАРИ ОФЕРТА УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142706/otdelnite-zaem-pari-oferta-urejena-v-48-chasa

ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ НА ЗАЕМ
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142705/individualni-oferti-na-zaem

АВТО ЗАЕМ ОФЕРТА УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142704/avto-zaem-oferta-urejena-v-48-chasa

ИСКАНЕ СЕГА СИ ЗАЕМИ УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142703/iskane-sega-si-zaemi-urejena-v-48-chasa

ЛИЧЕН ЗАЕМ ОФЕРТA
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142702/lichen-zaem-oferta

ПОЛУЧИТЕ ВАШИЯ КРЕДИТ БЕЗОПАСНО
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/142701/poluchite-vashiya-kredit-bezopasno

ОТДЕЛНИТЕ ЗАЕМ ПАРИ ОФЕРТА УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142700/otdelnite-zaem-pari-oferta-urejena-v-48-chasa

ПОЛУЧИТЕ ВАШИЯ КРЕДИТ БЕЗОПАСНО УРЕЖЕНА В 48 ЧАСА
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142699/poluchite-vashiya-kredit-bezopasno-urejena-v-48-chasa

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/142698/black-ant

kamagra
Kamagra елиминира импотентност и еректилна дисфункция.
Kamagra предизвиква мощна и пълноценна ерекция 20-30 минути след прием.
Действието на Камагра продължава до 24 часа. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/142697/kamagra

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/142696/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

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/142695/cialis-aptechen

Заем предлага в 24 часа
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/142694/zaem-predlaga-v-24-chasa

ПОИСКА КРЕДИТ - ГОТОВ
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142693/poiska-kredit---gotov

Незабавен отговор на вашите заем нужди
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142692/nezabaven-otgovor-na-vashite-zaem-nujdi

Земеделски заем предлага тук
Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142691/zemedelski-zaem-predlaga-tuk

Предлагаме заеми на хора, които се нуждаят от финансов асистент с нисък лихвен процент от 3%. За да получите заем
с тази фирма, можете да посочите точната сума на заема, който ви е необходим, и времето, през което можете да
погасите заема. Нашата услуга е от 3000 лв до 500.000 лв
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да ни пишете на:moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142690/predlagame-zaemi-na-hora-koito-se-nujdayat-ot-finansov-asistent-s-nisyk-lihven-p

Висококачествени декоративни профили от Лерос ЕООД
Декоративни профили, корнизи, колони, полуколони, пиластри, розетки от стиропор, полиуретан и твърд полиуретан за
интериора, както и за екстериора, можете да намерите в фирмения магазин на Лерос в град Стара Загора.
http://obiavidnes.com/obiava/142689/visokokachestveni-dekorativni-profili-ot-leros-eood

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 28.11.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142688/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo
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КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.11.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142687/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 28.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142686/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по английски език – за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142685/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

Курс по английски език –за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език за начинаещи. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142684/kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 20.11.2017г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142683/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Съботен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 60 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало : 25.11.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142682/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 25.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142681/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo
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БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 14.30 до 17.30 часа. Начало : 25.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142680/brazilski-portugalski----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 14.30 до 17.30 часа. Начало : 25.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142679/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 14.30 до 17.30 часа. Начало : 25.11.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142678/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по френски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 28.11.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142677/kurs-po-frenski-ezik-vtoro-nivo

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 26.11.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142676/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечер курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 30.11.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/142675/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Via Terra - Екскурзии и почивки в страната и чужбина
ВИА ТЕРА е лицензирана туристическа фирма, притежаваща удостоверение за туроператор и туристически агент РКК
01- 05987 на Държавната агенция по туризъм и основана през 2007 г.Агенцията е създадена в отговор на
предпочитанията на добре информирания клиент с усет към индивидуалното и различното при избора на своята
ваканция в Европа и по света. Екипът на Виа Тера има дългогодишен опит в бранша и залага на индивидуалния и гъвкав
подход към клиента, комбиниран с компетентност, отговорност и професионализъм. С оглед на съществуващото
търсене на пазара на услуги туристическата агенция акцентира върху следните приоритети:
- Организиране на конгреси, семинари и корпоративни прояви, което включва организиран транспорт до мястото на
провеждане, хотелско настаняване с включено изхранване, намиране на подходящи конферентни зали, техническо
оборудване, осигуряване на конферентен превод
- Организиране на специализирани турове с екскурзовод
- Организиране на индивидуални екскурзии и ваканции
- Хотелски резервации
- Коли под наем
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- Издаване и продажба на самолетни билети и организиране на трансфери
- Продажба на туристически застраховки
http://obiavidnes.com/obiava/142674/via-terra---ekskurzii-i-pochivki-v-stranata-i-chujbina

АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети.
АРБИКАС - Професионален сервиз за принтери и копири с над 24 годишен опит. Презареждане и рециклиране на тонер
касети за принтери, копири и многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Директен вносител на оригинални и неоригинални резервни части за принтери и копири. Вносител на части за
рециклиране на тонер касети и мастилници. Кратки срокове, надеждност и гарантирано качество. Обслужване по
адреси.
http://obiavidnes.com/obiava/142673/arbikas---prezarejdane-i-reciklirane-na-toner-kaseti

Интериорни врати от Каракашев и Син
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
Цвета на интериорните врати се избира при взимане на нужните размери. Всяка новопостроена сграда с апартаменти,
офиси или хотел има нужда от стилни интериорни врати, които да бъдат в тон с интериора на помещението, в което
са поставени.
Трябва да знаете, че целия процес, включително производството и доставката, може да отнеме няколко дни, както и
времето за инсталирането на нашите интериорни врати може да изисква няколко часа. Ние имаме голям асортимент
от модели на интериорни врати, които може да си изберете и закупуте от нашите магазини. След обсъждане на
вашите желания с професионален консултант от нашата фирма, ще разберете как да се сдобиете с нашите интериорни
врати, които ще отговарят точно на уникалните Ви желания и потребности.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/142672/interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Врати които гарантират сигурност
Знайте, че ще ви предложим най-доброто качество, т.е. метални врати които могат изцяло да задоволят вашите
желания и потребности. Както всички сме виждали и знаем, че повечето корпоративни предпиятия и високо
охраняемите сгради използват блиндирани метални врати. Като трябва да знаете, че нашите метални врати са на
изключително достъпни цени за всеки клиент. Също така в наши дни не е необичайно да се забелязват врати от типа
метални врати, метални решетки, врати за мазета, врати за входове и т.н. – да бъдат използвани в къщи, вили, хотели,
мотели, жилищни сгради, и дори във всякакъв вид офиси. Съществуват редица причини защо тези метални врати са
полезни за всички по-горе изброени жилища.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/142671/vrati-koito-garantirat-sigurnost

Метални решетки за вас
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ ЦЕНИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и
Син ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
Важно е да знаете, че рамката на нашите метални решетки се изработва от профил с размер 20/20-1,5 mm, а пълнежа
от профил 12/12-1,5 mm или рамката и пълнежа от профил 20/20 в зависимост от модела и желанието на клиента. Ние
ви предоставяме възможността да ви направим отваряема вратичка или малък прозорец на всяка една от избраните
метални решетки, които да се монтират с касова брава с ключ само за работа от вътре.
Също така ако клиента, т.е. вие имате желание да бъдат направени модели метални решетки, които да имат така
наречения корем и други модификации (до колкото е възможно разбира се) – ние с удоволствие ще се опитаме да
задоволим вашите идеи и потребности. Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка, която предлага стилни
метални решетки направени само от висококачествени и здрави материали. Стилността и красотата в едни метални
решетки ( метални решетки цени ) винаги биха придали завършен и уютен вид на вашия дом (къща, вила, двор и т.н.) или
офис.
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За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/142670/metalni-reshetki-za-vas

Метални решетки които гарантират сигурност
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от лидера при производството на врати – Каракашев и Син ЕООД. Фирмата предлага на вашето
внимание изработка на метални решетки за всякаквни видове и модели прозорци тераси и метални решетки за различни
търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се изработват от метални профилни
квадрати с различен размер, модел и шарка. Като се монтират до грунд и/или се боядисват с боя.
Друго, което трябва да знаете е, че рамката на нашите метални решетки се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm,
а пълнежа от профил 12/12-1,5mm или рамката и пълнежа от профил 20/20 в зависимост от модела и желанието на
клиента. Също така ако клиента желае може да се изработят модели метални решетки, които да имат така наречения
корем и други модификации (до колкото е възможно). Също така има опция и да има отваряема вратичка или малък
прозорец на всяка от избраните метални решетки, която се монтира с касова брава с ключ само от вътре. Каракашев и
Син ЕООД предлага метални решетки направени само от висококачествени и здрави материали. Красотата и
стилността в едни метални решетки винаги биха били добър избор за вашия дом (къща, двор и т.н.).
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/142669/metalni-reshetki-koito-garantirat-sigurnost

Най-добрите входни врати
Метални ВХОДНИ ВРАТИ за жилищен вход и пощенски кутии за входове с наистина високо качество и здравина!
Описание на поръчковото изделие – Входни Врати:
– Метални Входни Врати от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет (възможност и за
решетка).
– Нашите входни врати имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
– Секретен патрон с три ключа (възможност за допълнителни ключове – 1бр. – 3 лв.).
– Секретна дръжка от вътре и топка от вън.
– Механизъм за плавно затваряне на вратата.
– Ние поставяме на нашите входни врати – електрически насрещник за домофонна система.
– Носеща конструкция от метални профили и метални листа с изолационна вата.
– Грундиране и боядисване в цвят по избор от каталог при поръчване на входни врати.
– Демонтаж на съществуващата врата без запазване на целостта.
За информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/142668/nay-dobrite-vhodni-vrati

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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142667/otslabni-s-lida

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142666/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/142665/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
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• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142664/bulgarian-for-foreigners

лида
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/142663/nay-novata-i-silna-lida-za-otslabvane-lida-shishe-e-nay-moshtnoto-sredstvo-s-koeto-

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/142662/inkubatori----koledna-promociya

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/142661/inkubatori----koledna-promociya

Електровъдица -Коледна промоция
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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/142660/elektrovydica--koledna-promociya

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/142659/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

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/142658/zaemi-do-7000-lv

Бързо Отслабване С Липовон
Липовон е лесен за приемане – само една капсула дневно!
В наши дни суетата у хората е достигнала неизмерими граници и всеки търси начин за наистина ефикасно и бързо
отслабване. Дори да търсите начина за бързо отслабване не просто от суета, а защото се чуствате слабо-конкурентни
спрямо околния свят (вашите колеги, приятели и т.н.) – ние можем да Ви осигурим комфорта да намерите един от
най-добрите варианти за редукция на тегло и да спрете да си задавате така мъчителния въпрос „ Как да отслабна ”?
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/142657/byrzo-otslabvane-s-lipovon

Блиндирана входна врата T-598
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена каменна вата. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см и до 44 см. Моделът е с фабрично поставено гумено
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уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна” лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и
изграждане на праг.Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок,всяка с по три активни
шипа.Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
Крило-7см, изработено от: метал, каменна вата и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см. или до 44 см. с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков : иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – “полумесец” и “пура”/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
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/142656/blindirana-vhodna-vrata-t-598

meizitang
В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на
всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142655/meizitang

Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL02196)
Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL02196), десетядрен Broadwell Intel Xeon E5-2630 v4 2.2/3.1 GHz, 16GB RDIMM DDR4,
1TB HDD, 2x GbE LOM, без OS, 750W
http://obiavidnes.com/obiava/142654/syrvyr-dell-poweredge-r530-dell02196

гарсониера
Гарсониерата е срещу метро,изцяло южна,50кв.м.балкон и на двете стаи,за ремонт.
http://obiavidnes.com/obiava/142653/garsoniera

гарсониера
Гарсониерата е срещу метро,изцяло южна,50кв.м.балкон и на двете стаи,за ремонт.
http://obiavidnes.com/obiava/142652/garsoniera

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
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/142651/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Интериорна HDF врата модел 070-P
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. Моделът е със стилна фрезовка.
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http://obiavidnes.com/obiava/142650/interiorna-hdf-vrata-model-070-p

Сървър Dell PowerEdge R440 (#DELL02195)
Сървър Dell PowerEdge R440 (#DELL02195), осемядрен Intel Xeon Bronze 3106 1.70 GHz, 16GB RDIMM DDR4, 120GB SSD,
2x GbE LOM, без OS, 550W
http://obiavidnes.com/obiava/142649/syrvyr-dell-poweredge-r440-dell02195

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
http://obiavidnes.com/obiava/142648/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
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142647/infracherveno-topleshto--kilimche

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142646/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

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

Страница 51/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.11.2017

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/142645/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/142644/masajna-kushetka-magicpro

Сървър Dell PowerEdge T440 (#DELL02194)
Сървър Dell PowerEdge T440 (#DELL02194), осемядрен Intel Xeon Bronze 3106 1.70 GHz, 16GB RDIMM DDR4, 120GB SSD,
2x GbE LOM, без OS, 750W
http://obiavidnes.com/obiava/142643/syrvyr-dell-poweredge-t440-dell02194

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142642/kamagra-dyvchashta

Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDSA/EF-LED
Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDSA/EF-LED, клас A+, 318 л. общ обем, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142641/hladilnik-s-frizer-samsung-rb31ferndsaef-led

Farming Simulator 17 Platinum Edition
Farming Simulator 17 Platinum Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/142640/farming-simulator-17-platinum-edition

Fruit Ninja VR
Fruit Ninja VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/142639/fruit-ninja-vr

Warhammer 40
Warhammer 40,000: Dawn of War - Master Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/142638/warhammer-40

de Blob
de Blob, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/142637/de-blob

Диспенсър за вода Finlux FWD-2047F
Диспенсър за вода Finlux FWD-2047F, компресорен, 5л. капацитет, терморегулатор, 590W, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/142636/dispensyr-za-voda-finlux-fwd-2047f

Монитор Philips 243V5LSB(243V5LSB/00RR)
Монитор Philips 243V5LSB(243V5LSB/00RR), 23.6" (59.94 cm) TFT-LCD, Full HD 1920 x 1080, 5ms, 10 000 000:1, 250cd/m2,
DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/142635/monitor-philips-243v5lsb243v5lsb00rr

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GNTEX.011)
Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GNTEX.011), четириядрен Apollo Lake Intel Celeron N3450 1.1/2.2 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.1 kg
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http://obiavidnes.com/obiava/142634/laptop-acer-aspire-3-nxgntex011

КРЕДИТНА ОФЕРТА МЕЖДУ СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНИ
Аз съм човек, който предлага заеми. Всеки, който наистина се нуждае от това. Това е възможност да искате да
започнете бизнес или да ускорите проекти в контакт с мен, защото първата винаги е по-добре обслужвана. Заетата
сума ще бъде възстановена в период от 4 месеца до 20 години, при условие че се спазват правилата и законите, така че
ако търсите заем, свържете се с мен: laurentjeanbonnafe@gmail.com
Забележка: Заем, получен за максимум три дни, ако сте бързи в процедурите. Отговорете бързо, за да получите
краткосрочния си заем. laurentjeanbonnafe@gmail.com
Свържете се с Whatsapp: +22 960 016 405
Финансова подкрепа
http://obiavidnes.com/obiava/142633/kreditna-oferta-mejdu-seriozni-specialni

КРЕДИТНА ОФЕРТА МЕЖДУ СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНИ
Аз съм човек, който предлага заеми. Всеки, който наистина се нуждае от това. Това е възможност да искате да
започнете бизнес или да ускорите проекти в контакт с мен, защото първата винаги е по-добре обслужвана. Заетата
сума ще бъде възстановена в период от 4 месеца до 20 години, при условие че се спазват правилата и законите, така че
ако търсите заем, свържете се с мен: laurentjeanbonnafe@gmail.com
Забележка: Заем, получен за максимум три дни, ако сте бързи в процедурите. Отговорете бързо, за да получите
краткосрочния си заем. laurentjeanbonnafe@gmail.com
Свържете се с Whatsapp: +22 960 016 405
Финансова подкрепа
http://obiavidnes.com/obiava/142632/kreditna-oferta-mejdu-seriozni-specialni

КРЕДИТНА ОФЕРТА МЕЖДУ СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНИ
Аз съм човек, който предлага заеми. Всеки, който наистина се нуждае от това. Това е възможност да искате да
започнете бизнес или да ускорите проекти в контакт с мен, защото първата винаги е по-добре обслужвана. Заетата
сума ще бъде възстановена в период от 4 месеца до 20 години, при условие че се спазват правилата и законите, така че
ако търсите заем, свържете се с мен: laurentjeanbonnafe@gmail.com
Забележка: Заем, получен за максимум три дни, ако сте бързи в процедурите. Отговорете бързо, за да получите
краткосрочния си заем. laurentjeanbonnafe@gmail.com
Свържете се с Whatsapp: +22 960 016 405
Финансова подкрепа
http://obiavidnes.com/obiava/142631/kreditna-oferta-mejdu-seriozni-specialni

КРЕДИТНА ОФЕРТА МЕЖДУ СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНИ
Аз съм човек, който предлага заеми. Всеки, който наистина се нуждае от това. Това е възможност да искате да
започнете бизнес или да ускорите проекти в контакт с мен, защото първата винаги е по-добре обслужвана. Заетата
сума ще бъде възстановена в период от 4 месеца до 20 години, при условие че се спазват правилата и законите, така че
ако търсите заем, свържете се с мен: laurentjeanbonnafe@gmail.com
Забележка: Заем, получен за максимум три дни, ако сте бързи в процедурите. Отговорете бързо, за да получите
краткосрочния си заем. laurentjeanbonnafe@gmail.com
Свържете се с Whatsapp: +22 960 016 405
Финансова подкрепа
http://obiavidnes.com/obiava/142630/kreditna-oferta-mejdu-seriozni-specialni

КРЕДИТНА ОФЕРТА МЕЖДУ СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНИ
Аз съм човек, който предлага заеми. Всеки, който наистина се нуждае от това. Това е възможност да искате да
започнете бизнес или да ускорите проекти в контакт с мен, защото първата винаги е по-добре обслужвана. Заетата
сума ще бъде възстановена в период от 4 месеца до 20 години, при условие че се спазват правилата и законите, така че
ако търсите заем, свържете се с мен: laurentjeanbonnafe@gmail.com
Забележка: Заем, получен за максимум три дни, ако сте бързи в процедурите. Отговорете бързо, за да получите
краткосрочния си заем. laurentjeanbonnafe@gmail.com
Свържете се с Whatsapp: +22 960 016 405
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Финансова подкрепа
http://obiavidnes.com/obiava/142629/kreditna-oferta-mejdu-seriozni-specialni

kamagra,kamagra
Камагра
е
един
от
най-използваните
мъжки
секс
стимуланти
за
здрава
ерекция.Kamagra
е
изключителеhttp://myvarna.info/addн сексуален стимулант, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142628/kamagrakamagra

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GR4EX.020)(син)
Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GR4EX.020)(син), четириядрен Apollo Lake Intel Celeron N3450 1.1/2.2 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/142627/laptop-acer-aspire-3-nxgr4ex020sin

Хладилник с камера Daewoo RGE-360DSE W
Хладилник с камера Daewoo RGE-360DSE W, клас A+, 361 л.общ обем, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142626/hladilnik-s-kamera-daewoo-rge-360dse-w

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GR5EX.022)(червен)
Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GR5EX.022)(червен), четириядрен Apollo Lake Intel Celeron N3450 1.1/2.2 GHz, 15.6" (39.62 cm)
HD Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/142625/laptop-acer-aspire-3-nxgr5ex022cherven

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GNTEX.037)
Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GNTEX.037), четириядрен Apollo Lake Intel Celeron N3450 1.1/2.2 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Anti-Glare LED-backlit Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/142624/laptop-acer-aspire-3-nxgntex037

kamagra
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/142623/kamagra

Съдомиялна машина Hotpoint-Ariston LFD 11M121 CX
Съдомиялна машина Hotpoint-Ariston LFD 11M121 CX, клас A++, 14 комплекта, 11 програми, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142622/sydomiyalna-mashina-hotpoint-ariston-lfd-11m121-cx

Дискови брани MASS с отлично качество
Продаваме висококачествени дискови брани MASS с гаранция за качество и здравина от доказани производители. Спрямо
нуждите на клиента предлаганите от нас дискови брани могат да бъдат с различен брой тела, от които зависи и
работната ширина до която достигат. Също дисковете могат да бъдат гладки или назъбени. Дисковите брани MASS не
натоварват трактора и по този начин се пести гориво.
http://obiavidnes.com/obiava/142621/diskovi-brani-mass-s-otlichno-kachestvo

Здрави и ефективни плугове MASS
На вниманието на всички земеделци предлагаме изключително здрави и ефективни плугове MASS с доказано качество и
гаранция от доказан производител Агростил ООД. Спрямо специфичните изисквания на всеки клиент плуговете могат да
бъдат с различен брой тела, работна ширина, тегло и височина на рамата.
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С плугове MASS обработката на земята е значително по-бърза и лесна.
http://obiavidnes.com/obiava/142620/zdravi-i-efektivni-plugove-mass

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. Еференциалната камагра в момента е сред най-популярните и
известни секс продукт на супер цена. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142619/kamagra-raztvorimi

Нови и здрави култиватори MASS
Предлагаме голямо разнообразие от различни модели изключително здрави и качествени култиватори MASS. Продаваме
култиватори S, стърнищен култиватор с и без пружина, култиватор сгъваем XL "S". Всеки модел се предлага с различен
брой и редове с тела, от които зависи и работната ширина, дълбочина на култивация. Всички култиватори MASS са с
гаранция от фирма Агростил ООД и са подходящи за предсеитбена обработка на почвата.
http://obiavidnes.com/obiava/142618/novi-i-zdravi-kultivatori-mass

Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston HIO 3T132 W O
Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston HIO 3T132 W O, клас А+, 15 комплекта, 11 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142617/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-hio-3t132-w-o

Готварска печка Hotpoint-Ariston H6VMC6A.B(X) FR
Готварска печка Hotpoint-Ariston H6VMC6A.B(X) FR, 4 нагревателни зони, грил, 58 л. обем, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142616/gotvarska-pechka-hotpoint-ariston-h6vmc6abx-fr

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.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142615/lida-shishe

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/142614/kursove-po-himiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Дестилатор за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
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http://obiavidnes.com/obiava/142613/destilator-za-voda

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/142612/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/142611/kursove-za-kandidat-studenti

Активатори за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/142610/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Курсове за матура на Родина – 12. клас!
Център Родина предлага подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по български
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/142609/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/142608/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Курсове по български език и литература за 7. клас
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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/142607/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142606/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142605/ovlajniteli-na-vyzduha

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/142604/kursove-po-matematika-za-7-klas

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142603/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Сушилня Hotpoint-Ariston TCS 83B P (FR)
Сушилня Hotpoint-Ariston TCS 83B P (FR), клас B, 8 кг. капацитет, 3 автоматични програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142602/sushilnya-hotpoint-ariston-tcs-83b-p-fr

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
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конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142601/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Алкохолни тестери
Алкохолен тестер (дрегер) – цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки
на служители и работници в малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран
по CE и DOT (означава, че продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С
високочувствителен полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена
69.90 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/142600/alkoholni-testeri

Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/142599/cifrov-alkoholen-tester-dreger-alcosafe-s4

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142598/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142597/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt
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Ултразвукова вана за почистване 2.5 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142596/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-25-l---sofiya

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142595/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
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-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142594/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142593/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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/142592/detski-drehi-ot-italiya--onlayn-detski-magazin-bim

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/142591/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Блиндирана входна врата модел 141-5 Y
Метална входна врата, изработена от 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. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и
касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5
секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти,
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праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена
дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка. Орнаментът на модела
е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много
подходящи размери, както за панелни жилища, така и за тухлени
апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това
не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/142590/blindirana-vhodna-vrata-model-141-5-y

НАДАРЕНА ХУБАВИЦА ТЪРСИ МЪЖ БИК В ЛЕГЛОТО ПАЛАВ И ТВЪРД В МЕН ИМАМ
ТЕРЕН И МЛАДИТЕ И СТАРИТЕ СТЕ ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛЕГЛОТО МИ ПИШИ МИ НА
НОМЕР 162221 С ТЕКСТ КЕРИ ИМАШ ТЕЛЕФОНА МИ И МЕН
НАДАРЕНА ХУБАВИЦА ТЪРСИ МЪЖ БИК В ЛЕГЛОТО ПАЛАВ И ТВЪРД В МЕН ИМАМ ТЕРЕН И МЛАДИТЕ И
СТАРИТЕ СТЕ ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛЕГЛОТО МИ ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ КЕРИ-029 ИМАШ ТЕЛЕФОНА
МИ И МЕН
http://obiavidnes.com/obiava/142589/nadarena-hubavica-tyrsi-myj-bik-v-legloto-palav-i-tvyrd-v-men-imam-teren-i-mladi

луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив в секса мъж имам терен и време ако
това си ти пиши ми на номер 191997 с текст диана дати дам адрес или телефон
луда по секса млада жена търси разкрепостен и издръжлив в секса мъж имам терен и време ако това си ти пиши ми на
номер 191997 с текст диана-179 дати дам адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/142588/luda-po-seksa-mlada-jena-tyrsi-razkreposten-i-izdryjliv-v-seksa-myj-imam-teren-i

ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН НО И НА ГОСТИ МОГА
ДА ТИ ДОЙДА ОБАДИ МИ СЕ НА ТЕЛЕФОН 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА 191911 С ТЕКСТ
ПЕПИ ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
ПОЧТИ ДЕВСТВЕНАТА ПЕПИ ТЪРСИ ЗДРАВ К.Р ИМАМ ТЕРЕН НО И НА ГОСТИ МОГА ДА ТИ ДОЙДА ОБАДИ МИ СЕ
НА ТЕЛЕФОН 090363011 ИЛИ МИ ПИШИ НА 191911 С ТЕКСТ ПЕПИ-157 ДА ТИ ДАМ ЛИЧНИЯ СИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/142587/pochti-devstvenata-pepi-tyrsi-zdrav-kr-imam-teren-no-i-na-gosti-moga-da-ti-doyda

Spirulina.bg oтзиви за зелена спирулина
Спирулина е вид водорасло, което е суперхрана с безброй полезни свойства. Ние я отглеждаме в България и предлагаме
Свежа Спирулина. с безкомпромисно качество
Алгае България ЕООД
ул. Евлоги Георгиев 72
Стара Загора 6000
България
http://obiavidnes.com/obiava/142586/spirulinabg-otzivi-za-zelena-spirulina

Spirulina.bg oтзиви за зелена спирулина
Спирулина е вид водорасло, което е суперхрана с безброй полезни свойства. Ние я отглеждаме в България и предлагаме
Свежа Спирулина. с безкомпромисно качество
Алгае България ЕООД
ул. Евлоги Георгиев 72
Стара Загора 6000
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България
http://obiavidnes.com/obiava/142585/spirulinabg-otzivi-za-zelena-spirulina

НЕ ГЛЕДАЙ САМО А ЕЛА И ПИПНИ ИМАМ ОТ ВСИЧКО И ГЪРДИ И ДУПЕ НЯМАМ
ЗАДРЪЖКИ В ЛЕГЛОТО А МОЖЕ И В КОЛАТА НЕ СИ ЛИ ВЪЗБУДЕН ВЕЧЕ ПИШИ МИ
НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ЯНА И МЕ ИМАШ СЕГА И ВЕДНАГА ИСКАШ МЕ НАЛИ
НЕ ГЛЕДАЙ САМО А ЕЛА И ПИПНИ ИМАМ ОТ ВСИЧКО И ГЪРДИ И ДУПЕ НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ В ЛЕГЛОТО А МОЖЕ
И В КОЛАТА НЕ СИ ЛИ ВЪЗБУДЕН ВЕЧЕ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191910 С ТЕКСТ ЯНА-188 И МЕ ИМАШ СЕГА И
ВЕДНАГА ИСКАШ МЕ НАЛИ
http://obiavidnes.com/obiava/142584/ne-gleday-samo-a-ela-i-pipni-imam-ot-vsichko-i-gyrdi-i-dupe-nyamam-zadryjki-v-legl

Терморегулатори, Релета за време, Влагорегулатори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Терморегулатор - (аналогов и цифров - PIC контролер с точност до 0.1 градуса Ц) - цена 25 лв. (аналогов)
Реле за време - аналогово и цифрово - PIC контролер с точност до 0.1 секунда) - цена 25 лв. (аналогово)
https://www.youtube.com/watch?v=nx08cTgwIGo
https://www.youtube.com/watch?v=zXBssmztbu4
https://www.youtube.com/watch?v=NrDCrm7Nghw
http://obiavidnes.com/obiava/142583/termoregulatori-releta-za-vreme-vlagoregulatori

Прахосмукачка Hotpoint-Ariston SL D07 BEB
Прахосмукачка Hotpoint-Ariston SL D07 BEB, клас А, без торба, 700W, HEPA 13 филтър, черна
http://obiavidnes.com/obiava/142582/prahosmukachka-hotpoint-ariston-sl-d07-beb

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/142581/otslabni-s-meizitang

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/142580/detoksikator

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
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/142579/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv
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Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142578/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/142577/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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/142576/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
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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/142575/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142574/kamagra-gel

Сокоизтисквачка Hotpoint-Ariston SJ 4010 AX1
Сокоизтисквачка Hotpoint-Ariston SJ 4010 AX1, 1 л. вместимост, функция реверс, 400W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142573/sokoiztiskvachka-hotpoint-ariston-sj-4010-ax1

Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LSTF 9H124 CL EU
Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LSTF 9H124 CL EU, клас A++, 10 комплекта, 9 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142572/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-lstf-9h124-cl-eu

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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142571/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/142570/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142569/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/142568/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
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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/142567/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/142566/kurs-kamerier---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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142565/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/142564/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,
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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/142563/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/142562/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/142561/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/142560/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/142559/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/142558/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.
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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/142557/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/142556/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
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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/142555/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/142554/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.
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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/142553/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/142552/kurs--pokrivi---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,
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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/142551/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/142550/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/142549/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/142548/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/142547/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/142546/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/142545/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/142544/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/142543/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/142542/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/142541/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Прахосмукачка Philips FC8243/09
Прахосмукачка Philips FC8243/09, с торба, клас А, 750W, 3л. капацитет на торбата, 6м. дължина на кабела, червена
http://obiavidnes.com/obiava/142540/prahosmukachka-philips-fc824309

Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LSTF 7B019 EU.
Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LSTF 7B019 EU., клас A+, 10 комплекта, 7 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142539/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-lstf-7b019-eu

Хладилник с фризер Daewoo FRN-Q19F1MI INOX
Хладилник с фризер Daewoo FRN-Q19F1MI INOX, клас A+, 512 л. общ обем, автоматично размразяване, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142538/hladilnik-s-frizer-daewoo-frn-q19f1mi-inox

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
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/142537/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142536/viagra

viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/142535/viagra

Студентски бригади САЩ
Всичко за студентските бригади в САЩ на едно място
http://obiavidnes.com/obiava/142534/studentski-brigadi-sasht

Бригада в САЩ
Искате да замините за бригада в САЩ? Не знаете как ?
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http://obiavidnes.com/obiava/142533/brigada-v-sasht

Работа в САЩ
Искате да заминете за работа в САЩ? Не знаете как ?
http://obiavidnes.com/obiava/142532/rabota-v-sasht

Работа в Америка
Искате да заминете да работите в Америка? Не знаете как ?
http://obiavidnes.com/obiava/142531/rabota-v-amerika

Бригада в Америка
Искате да заминете за бригада в Америка? Не знаете как ?
http://obiavidnes.com/obiava/142530/brigada-v-amerika

Университети в чужбина
Разберете всичко за университетите в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/142529/universiteti-v-chujbina

Университети в Лондон
Разберете всичко за университетите в Лондон
http://obiavidnes.com/obiava/142528/universiteti-v-london

Университети в Холандия
Разберете всичко за университетите в Холандия
http://obiavidnes.com/obiava/142527/universiteti-v-holandiya

Университети в Англия
Разберете всичко за университетите в Англия
http://obiavidnes.com/obiava/142526/universiteti-v-angliya

Образование в чужбина
Разберете всичко за образование в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/142525/obrazovanie-v-chujbina

ceasuri
Богат избор на часовници в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142524/ceasuri

second hand
Богат избор на стоки втора употреба в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142523/second-hand

cadouri
Богат избор на подаръци в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142522/cadouri
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anunturi vand
Богат избор на продажба на реклами в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142521/anunturi-vand

monede de aur
Богат избор на златни монети в аукционен тип!
http://obiavidnes.com/obiava/142520/monede-de-aur

Подаръци и сувенири
Богат избор на подаръци и сувенири в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142519/podaryci-i-suveniri

Златни монети
Богат избор на златни монети в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142518/zlatni-moneti

Обяви
Богат избор на обяви в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142517/bogat-izbor-na-obyavi-v-aukcionen-tip

Стари книги
Богат избор на стари книги в аукционен тип
http://obiavidnes.com/obiava/142516/stari-knigi

Онлайн търгове
Богат избор на онлайн търгове в аукционен тип!
http://obiavidnes.com/obiava/142515/onlayn-tyrgove

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/142514/kamagra-gold

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E470 (20H1007VBM/3)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E470 (20H1007VBM/3), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5GHz, 14" (35.56 cm)
Full HD IPS LED дисплей & GeForce 940MX 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10 Home, 1.87kg
http://obiavidnes.com/obiava/142513/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e470-20h1007vbm3

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
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http://obiavidnes.com/obiava/142512/inkubatori----koledna-promociya

Абсорбатор Zanussi ZHP 615X
Абсорбатор Zanussi ZHP 615X, за вграждане, филтърен, въздухопоток 300 m3/h, 220W, 1 мотор, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142511/absorbator-zanussi-zhp-615x

sexstimulanti
Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142510/sexstimulanti

Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LTF 8B019 C EU
Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LTF 8B019 C EU, клас А+, 13 комплекта, 8 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142509/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-ltf-8b019-c-eu

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H500CKBM/3)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H500CKBM/3), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD дисплей & GTX 950M 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD NVMe, 2x USB 3.0, Windows 10 Pro, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/142508/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e570-20h500ckbm3

Кабел SeaMax SCUTP5E24A305
Кабел SeaMax SCUTP5E24A305, UTP, Cat.5e, 305m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/142507/kabel-seamax-scutp5e24a305

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
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Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142506/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

BGRGroup
Системни решения за енергийна ефективност за Вашия дом, офис или търговско помещение. При нас ще откриете
климатици, бойлери, VRF системи, чилъри, електрически конвектори, водогрейни котли, печки на пелети и твърдо гориво,
вентилаторни конвектори, подово лъчисто отопление, термопомпи и много други. Проектиране, доставка и изграждане
на вентилационни системи, климатичнии отоплителни инсталации. Предлагаме изгодни цени и доставки в цялата
страна. http://bgr.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/142505/bgrgroup

Абсорбатор Zanussi ZHT 530W
Абсорбатор Zanussi ZHT 530W, за вграждане, филтърен, въздухопоток 170 m3/h, бял
http://obiavidnes.com/obiava/142504/absorbator-zanussi-zht-530w

Стилни входни врати от Порта Нова Бургас.
Входната врата е не само основната част от вашия дом, но и ключът при представянето ви пред вашите гости.
Изборът на подходящи размери, материал и стил, може да ви помогне много в създаването на топъл и приветлив вход.
Външната врата трябва да е достатъчно издръжлива, за да устои на ежедневната употреба, както и да допълни
архитектурния стил и дизайн на дома ви.
Можете да ни намерите на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин № 15 (Трапезица , до спирката на Елкабел) или на интернет
адрес: www. burgas.porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142503/stilni-vhodni-vrati-ot-porta-nova-burgas

Стилни входни врати от Порта Нова Бургас.
Входната врата е не само основната част от вашия дом, но и ключът при представянето ви пред вашите гости.
Изборът на подходящи размери, материал и стил, може да ви помогне много в създаването на топъл и приветлив вход.
Външната врата трябва да е достатъчно издръжлива, за да устои на ежедневната употреба, както и да допълни
архитектурния стил и дизайн на дома ви.
Можете да ни намерите на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин № 15 (Трапезица , до спирката на Елкабел) или на интернет
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адрес: www. burgas.porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/142502/stilni-vhodni-vrati-ot-porta-nova-burgas

sexstimulanti
Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142501/sexstimulanti

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/142500/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/142499/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/142498/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
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/142497/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas
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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/142496/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

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/142495/kursove-po-matematika-za-7-klas

Активатори за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/142494/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LTF 11S112 EU
Съдомиялна машина за вграждане Hotpoint-Ariston LTF 11S112 EU, клас А+, 15 комплекта, 11 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/142493/sydomiyalna-mashina-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-ltf-11s112-eu

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/142492/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Aбсорбатор Zanussi ZHC 6131X
Aбсорбатор Zanussi ZHC 6131X, външен, филтърен, въздухопоток 400 m3/h, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/142491/absorbator-zanussi-zhc-6131x

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142490/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
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домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142489/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/142488/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142487/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142486/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Машина за магнитна и водородна вода
Машина за магнитна и водородна вода - минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните
клъстери в микроклъстери за по-добро абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и
обогатява водата с водородни йони, като в резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода
води до пречистване и здравословно регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и
забавяне процесите на стареене. Също така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира
алкалността на водата и регулира киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте
подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142485/mashina-za-magnitna-i-vodorodna-voda

Ново: Водородна бутилка за вода
Уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната вода е мощен антиоксидант и
намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и регулира киселинноста в организма.
Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма, енергитизира и подобрява мозъчната
дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите, предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/142484/novo-vodorodna-butilka-za-voda

Страница 90/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.11.2017

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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142483/otslabni-s-lida

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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/142482/otslabni-s-lida

Кариерно консултиране за учащи и възрастни
Знам и мога предлага кариерно консултиране и професионално ориентиране както за учащи, така и за възрастни.
Доверете са на професионалистите, за да откриете своя път.
http://obiavidnes.com/obiava/142481/karierno-konsultirane-za-uchashti-i-vyzrastni

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/128865/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

лида
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/142480/nay-novata-i-silna-lida-za-otslabvane-lida-shishe-e-nay-moshtnoto-sredstvo-s-koeto-

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/142479/meizitang

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.
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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.
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/142478/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/142477/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.
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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/142476/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/142475/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.
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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
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/142474/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/142473/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
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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.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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/142472/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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142471/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално
сексуално представяне. Този натурален продукт е просто уникален, защото е много мощен и действа на всеки мъж
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.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142470/ginseng-max

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/142469/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
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http://obiavidnes.com/obiava/142468/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/142467/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/142466/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/142465/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
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http://obiavidnes.com/obiava/142464/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-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/142463/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142462/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/142461/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142460/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/142459/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142458/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/142457/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142456/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/142455/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.

Страница 103/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.11.2017

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142454/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/142453/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142452/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/142451/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142450/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/142449/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/142448/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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
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/142447/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. Повече инфо на телефон 0887541414
За повече информация - вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/142446/zaemi-do-7000-lv

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/142445/3dkoev-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/142444/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Инкубатори - Празнично намаление !
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/142443/inkubatori---praznichno-namalenie-

Заеми, кредити, обединение кредити
Имате ли нужда от спешен заем? Тук е вашият шанс да получите заем от нашата компания с лихвен процент от 3%.
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Нашите заеми са обезпечени и гарантирани. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: CF.FIN@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142442/zaemi-krediti-obedinenie-krediti

Продажба на апартаменти в Несебър от строителя - комплекс Аврора
Студия: от 27 000 €
Двустайни апартаменти: от 45 000 €
Местоположение: на 35 м от плажа „ Потъналия кораб Аурелия ”
http://obiavidnes.com/obiava/142441/prodajba-na-apartamenti-v--nesebyr-ot-stroitelya---kompleks--avrora

Заеми, кредити, обединение кредити
Имате ли нужда от спешен заем? Тук е вашият шанс да получите заем от нашата компания с лихвен процент от 3%.
Нашите заеми са обезпечени и гарантирани. Свържете се с нас днес, с необходимата сума. Имейл: CF.FIN@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/142440/zaemi-krediti-obedinenie-krediti

Ресторант Petrus
Каним Ви да заповядате в Petru’s – един хубав ресторант в центъра на София, който ще Ви очарова с вкусна храна,
приятна обстановка и първокласно обслужване. Менюто, което предлагаме включва ястия от цял свят, съчетаващи в
себе си традиционния вкус и красота на различните кухни. http://petrus.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/142439/restorant-petrus

Електровъдица -Коледна промоция
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=ElmqP83LR3
http://obiavidnes.com/obiava/142438/elektrovydica--koledna-promociya

черна мравка
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/142437/cherna-mravka

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/142436/kamagra-gel

Интериорна HDF врата с код 066, цвят Орех
Интериорна врата,
изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от
масивна иглолистна дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В базовият комплект се
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включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от
едната страна на касата, метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с
три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са: 76-78/201 ; 86-88/201 см.
Възможните размери на крилото са: 70/197; 80/197 см. Вратата се предлага
и в следните цветове:
светъл дъб, златен дъб, орех и венге.
http://obiavidnes.com/obiava/142435/interiorna-hdf-vrata-s-kod-066-cvyat-oreh

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/142434/levitra

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
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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/142433/masajna-kushetka-magicpro

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/142432/kana-za-alkalna-voda

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/142431/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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
http://obiavidnes.com/obiava/142430/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane
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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/142429/infracherveno-topleshto--kilimche

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142428/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
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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/142427/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/142426/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Блиндирана входна врата модел Ale Door 404, панел Napoli
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
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Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/142425/blindirana-vhodna-vrata-model-ale-door-404-panel-napoli

Блиндирана входна врата T587, цвят Абанос
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
Структурата на крилото представлява два MDF- ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е
поставена
минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане).
Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
Комплектът включва:
Крило 7см, изработено от: метал,минерална вата и MDF
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/142424/blindirana-vhodna-vrata-t587-cvyat-abanos

Интериорна врата
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
http://obiavidnes.com/obiava/142423/interiorna-vrata

Инкубатори-Люпилни
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
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http://obiavidnes.com/obiava/142422/inkubatori-lyupilni

lida - отслабни
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/142421/lida---otslabni

Уроци по БЕЛ и математика за 7-ми клас
Нашите курсове са с продължителност 120 учебни часа по БЕЛ и 120 учебни часа по математика, които протичат през
цялата учебна година. В рамките на това време се покрива целия задължителен материал от учебната програма.
http://obiavidnes.com/obiava/142420/uroci-po-bel-i-matematika-za-7-mi-klas

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/142419/lida-shishe

Блиндирана входна врата код Ale Door 404, цвят Napoli
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта се включва:
- Крило;
- Нерегулируема метална каса;
-Гумено уплътнение;
- Обков: иноксови сатенирани подвижни дръжки; шпионка; три броя панти;
- Две независими заключващи системи
- Два секретни патрона, единия от които е ямков;
- Капачка против разбиване и бронировка;
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- Три противовзломни шипа;
- Ключове: три секретни и три секретни ямкови за по-висока защита;
- Вграден праг;
http://obiavidnes.com/obiava/142418/blindirana-vhodna-vrata-kod-ale-door-404-cvyat-napoli

Курс „Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142417/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, 0877380031, 0877361160, 0877441300
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http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/142416/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение - за цялата страна
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/142415/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

отслабни с мейзитанг
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
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http://obiavidnes.com/obiava/142414/otslabni-s-meyzitang

viagra
VIAGRA е секс стимулант и е за използване и лечение на еректилна дисфункция (ЕД). ВИАГРА помага човек с ED да
получи и поддържа ерекция само когато той е сексуално стимулиран. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/142413/viagra

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
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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
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.
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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

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
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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
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
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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

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.
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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/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-
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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
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
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