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Бригади с опит извършват всякакви строително-ремонтни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни домашни ремонти - груб строеж и зидария - направа и ремонт на покриви - къртене и извозване вътрешни и външни топлоизолации - машинна мазилка и замазка, маш. боядисване - хидроизолации - гипсокартон, окачени
тавани, преградни стени - скрито осветление, разчупени тавани на различни нива и др. - усвояване на тераси и всякакви
преустройства - всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци - шпакловка със сатен гипс и колор кит, латекс всякакви декоративни мазилки - поставяне на теракот, фаянс и гранитогрес - облицовка с всички видове камък - шлайфан
и щампован бетон - Ел. инсталации, ОиВ, ВиК, и други. Безплатен, неангажиращ оглед и консултации, оферта, договор,
професинализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/143666/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelno-remontni-uslugi

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/143665/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397184067215)
Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397184067215), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 17.3" (43.94 cm)
UHD дисплей & GeForce GTX 1060 6GB GDDR5(HDMI&DP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB PCIe SSD, 2x USB 3.0,
Windows 10 Home, 4.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/143664/laptop-dell-alienware-17-r4-5397184067215

Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066904)
Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066904), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
дисплей & Radeon R5 M430 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/143663/laptop-dell-inspiron-3567-5397184066904

Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(черен)
Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(черен), цветен термосублимационен фотопринтер, 300x300 dpi, 3.2" (8.12cm)
цветен TFT дисплей, Wi-Fi, SDXC слот, miniUSB Type B, пощенска картичка 148x100mm
http://obiavidnes.com/obiava/143662/mobilen-printer-canon-selphy-cp1300cheren

Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(бял)
Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(бял), цветен термосублимационен фотопринтер, 300x300 dpi, 3.2" (8.12cm)
цветен TFT дисплей, Wi-Fi, SDXC слот, miniUSB Type B, пощенска картичка 148x100mm
http://obiavidnes.com/obiava/143661/mobilen-printer-canon-selphy-cp1300byal

БЪРЗИ И ЕДИНСТВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ДЪЛГОВЕ
- Търсите паричен заем за вашия проект
- Бяха отхвърлени от вашите банки
- Имате нужда от заем, за да деблокирате дълговете си, да платите сметките си или да създадете проект
Вашата финансова травма е изчезнала,
Аз съм Франсоа Русел, акционер и финансов оператор.
Моят кредитен капацитет варира от 5 000 евро до 5 000 000 евро при разумна скорост от 2%, много прости и
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безпроблемни условия.
Те също правят инвестиции между лица от всякакъв вид.
В партньорство с банкери в Европейския съюз нашите кредитни оферти се предоставят от Банката, за да се гарантира
сигурността на сделките за всяко лице.
Ако се интересувате, моля, свържете се с мен вместо домашния си адрес или моя уебсайт:
francrou8@gmail.com
francrou8@gmail.com
Забележка: Заемът ви обвързва и трябва да бъде възстановен. Проверете възможностите си за възстановяване преди
наемане.
http://obiavidnes.com/obiava/143660/byrzi-i-edinstven-dokument-za-poluchavane-na-bezplatni-dylgove

БЪРЗИ И ЕДИНСТВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ДЪЛГОВЕ
- Търсите паричен заем за вашия проект
- Бяха отхвърлени от вашите банки
- Имате нужда от заем, за да деблокирате дълговете си, да платите сметките си или да създадете проект
Вашата финансова травма е изчезнала,
Аз съм Франсоа Русел, акционер и финансов оператор.
Моят кредитен капацитет варира от 5 000 евро до 5 000 000 евро при разумна скорост от 2%, много прости и
безпроблемни условия.
Те също правят инвестиции между лица от всякакъв вид.
В партньорство с банкери в Европейския съюз нашите кредитни оферти се предоставят от Банката, за да се гарантира
сигурността на сделките за всяко лице.
Ако се интересувате, моля, свържете се с мен вместо домашния си адрес или моя уебсайт:
francrou8@gmail.com
francrou8@gmail.com
Забележка: Заемът ви обвързва и трябва да бъде възстановен. Проверете възможностите си за възстановяване преди
наемане.
http://obiavidnes.com/obiava/143659/byrzi-i-edinstven-dokument-za-poluchavane-na-bezplatni-dylgove

Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(розов)
Мобилен принтер Canon SELPHY CP1300(розов), цветен термосублимационен фотопринтер, 300x300 dpi, 3.2" (8.12cm)
цветен TFT дисплей, Wi-Fi, SDXC слот, miniUSB Type B, пощенска картичка 148x100mm
http://obiavidnes.com/obiava/143658/mobilen-printer-canon-selphy-cp1300rozov

Хладилник с фризер Samsung RS-7577THCSP/EF
Хладилник с фризер Samsung RS-7577THCSP/EF, клас A++, 294 л. обем, Smart Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143657/hladilnik-s-frizer-samsung-rs-7577thcspef

Рутер TP-Link Archer C2300
Рутер TP-Link Archer C2300, 2225Mbps, 2.4GHz(600 Mbps) & 5GHz(1652 Mbps), Wireless AC, 4x LAN1000, 1x WAN1000, 1x
USB 3.0, 1x USB 2.0, 3x външни сваляеми антени
http://obiavidnes.com/obiava/143656/ruter-tp-link-archer-c2300

IP камера TP-Link NC260
IP камера TP-Link NC260, домашна/портативна, 1Mpix(1280x720@30fps), 2.8mm обектив, H.264, Wi-Fi, вътрешна,
LAN100, microSD слот, микрофон и говорител
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http://obiavidnes.com/obiava/143655/ip-kamera-tp-link-nc260

Range Extender/Удължител на обхват TP-Link RE205
Range Extender/Удължител на обхват TP-Link RE205, 2.4GHz(300Mbps)/5GHz(433Mbps), 1x LAN10/100, 2x външни антени
http://obiavidnes.com/obiava/143654/range-extenderudyljitel-na-obhvat-tp-link-re205

Хладилник с фризер Zanussi ZRB 36101WA
Хладилник с фризер Zanussi ZRB 36101WA, клас A++, 338 л. обем, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143653/hladilnik-s-frizer-zanussi-zrb-36101wa

Лепене и сваляне тапети от Майстор НЕПУШАЧ частно лице съм
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове ТАПЕТИ( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0877339592
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО НА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА 0877339592
Изпълнявам и по трудни и сложни поръчки, НЕ работя за фирми! Частно лице съм, пари взимам след като си свърша
работата!
http://obiavidnes.com/obiava/143652/lepene-i-svalyane-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym

Зарядно за кола TP-Link CP220
Зарядно за кола TP-Link CP220, от авт. запалка към 2x USB 2.0 A(ж), 2.4А
http://obiavidnes.com/obiava/143651/zaryadno-za-kola-tp-link-cp220

лида
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/143650/lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-produkt-za-mnogo-byrzo-i-lesn

Вентилатор с охладител за лаптоп ASUS N750JV
Вентилатор с охладител за лаптоп ASUS N750JV
http://obiavidnes.com/obiava/143649/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-asus-n750jv

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143648/lida-shishe

Вентилатор с охладител за лаптоп Lenovo ThinkPad X200
Вентилатор с охладител за лаптоп Lenovo ThinkPad X200
http://obiavidnes.com/obiava/143647/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-lenovo-thinkpad-x200

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
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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/143646/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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
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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/143645/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
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O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/143644/masajna-kushetka-magicpro

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143643/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

отслабни с meizitang
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/143642/otslabni-s-meizitang

Вентилатор за лаптоп Fujitsu Celsius H710 Lifebook P770 P8010 P8020 P8110 P8210 P8410
Вентилатор за лаптоп Fujitsu Celsius H710 Lifebook P770 P8010 P8020 P8110 P8210 P8410
http://obiavidnes.com/obiava/143641/ventilator-za-laptop-fujitsu-celsius-h710-lifebook-p770-p8010-p8020-p8110-p8210-

Вентилатор за лаптоп HP All-in-One 24-G
Вентилатор за лаптоп HP All-in-One 24-G
http://obiavidnes.com/obiava/143640/ventilator-za-laptop-hp-all-in-one-24-g

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 15-7000 7537
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 15-7000 7537
http://obiavidnes.com/obiava/143639/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-15-7000-7537

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 5378 5568 7368 7569
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 5378 5568 7368 7569
http://obiavidnes.com/obiava/143638/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-5378-5568-7368-7569

Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E5440 E5540
Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E5440 E5540
http://obiavidnes.com/obiava/143637/ventilator-za-laptop-dell-latitude-e5440-e5540

Вентилатор за лаптоп HP 8675W 8740W 8760W 8770W
Вентилатор за лаптоп HP 8675W 8740W 8760W 8770W
http://obiavidnes.com/obiava/143636/ventilator-za-laptop-hp-8675w-8740w-8760w-8770w

Вентилатор за лаптоп HP ENVY 13-D Series
Вентилатор за лаптоп HP ENVY 13-D Series
http://obiavidnes.com/obiava/143635/ventilator-za-laptop-hp-envy-13-d-series

Вентилатор за лаптоп Lenovo S410P S510P Series
Вентилатор за лаптоп Lenovo S410P S510P Series
http://obiavidnes.com/obiava/143634/ventilator-za-laptop-lenovo-s410p-s510p-series

Комплект Aula Gaming Set
Комплект Aula Gaming Set, клавиатура/мишка/слушалки, гейминг, микрофон, 2000 dpi, мултимедийни бутони, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/143633/komplekt-aula-gaming-set

Калъф LG G3
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Калъф LG G3, отваряем, пластмаса, LG Quick Circle Case CCF-440G, черен
http://obiavidnes.com/obiava/143632/kalyf-lg-g3

Ремонт на покриви
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/143631/remont-na-pokrivi

Хидроизолация - отстраняване на течове
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/143630/hidroizolaciya----otstranyavane-na-techove

Строителни услуги - Гипсокартин, боя, шпакловка и др.
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
обадете се сега!!!
Извършваме ремонти в областите на София,Пловдив,Стара Загоря,Ямбол,Бургас и др.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/143629/stroitelni-uslugi---gipsokartin-boya-shpaklovka-i-dr

Ремонт на покриви - Качество и гаранция
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
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.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/143628/remont-na-pokrivi---kachestvo-i-garanciya

Дънна платка MSI Z370-A PRO
Дънна платка MSI Z370-A PRO, Z370, LGA1151, DDR4, PCI-E (CF), 6x SATA 6Gb/s, 1x Turbo M.2 slot, 8x USB 3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/143627/dynna-platka-msi-z370-a-pro

Микровълнова фурна Samsung MG23F301TAK
Микровълнова фурна Samsung MG23F301TAK, 23 л. обем, LED дисплей, 6 степени на мощност, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143626/mikrovylnova-furna-samsung-mg23f301tak

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/143625/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/143624/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Дънна платка MSI Z370M MORTAR
Дънна платка MSI Z370M MORTAR, Z370, LGA1151, DDR4, PCI-E (CF), 4x SATA 6Gb/s, 2x Turbo M.2 slots, 8x USB 3.1, micro
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/143623/dynna-platka-msi-z370m-mortar

kamagra oral jeiiy
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
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http://obiavidnes.com/obiava/143622/kamagra-oral-jeiiy

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143621/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
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Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143620/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143619/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
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Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143618/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143617/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143616/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Подложка за мишка Logitech POWERPLAY
Подложка за мишка Logitech POWERPLAY, гейминг, безжично зареждане на мишката посредством пада, 2 повърхности,
програмируема подсветка, за G703 и G903, USB, черна, 344 x 321 x 4.3мм
http://obiavidnes.com/obiava/143615/podlojka-za-mishka-logitech-powerplay

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/143614/kamagra-gold

Бързо и гарантирано да получите заем е възможно за всички.
ви
търсете заем, за да съживите вашия бизнес или за
изпълнението на проекта или закупуването на апартамент, но, уви,
банката ви поставя на условия, които не можете. Не повече притеснения, аз дават заеми от 2,000 € до 500 € 000 до
всички хора, способни
Следвайте моите условия, както и годишния лихвен процент от 2, 25%. Или вие
се нуждаят от спешни пари по други причини. Моля, свържете се с мен за
повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/143613/byrzo-i-garantirano-da-poluchite-zaem-e-vyzmojno-za-vsichki
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Инвестиции, финансиране на вашия проект и личен заем
Здравейте,
Аз съм човек като вас, имам фон че положих
достъпна за всеки, който иска да заеме
честно казано, те ще могат да ми отплатят
в съответствие с предварително определен график. Благодарим Ви, че се свързахте с мен чрез моя имейл адрес
частна пощенска кутия .ru, ако наистина се нуждаете.
Благодаря ви.
http://obiavidnes.com/obiava/143612/investicii-finansirane-na-vashiya-proekt-i-lichen-zaem

Заем 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
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/143611/zaem-do--7000-lv

Мишка MSI CLUTCH GM40
Мишка MSI CLUTCH GM40, оптична (5000 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143610/mishka-msi-clutch-gm40

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/143609/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/143608/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

Страница 14/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

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/143607/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/143606/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Курсове по български език и литература за 7. клас
Курсовете на РОДИНА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) са отлична подготовка за кандидатгимназиалните
изпити след седми клас. Учениците получават сигурност в знанията си и отлични оценки, които им гарантират прием в
желаната гимназия.
http://obiavidnes.com/obiava/143605/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/143604/kursove-po-matematika-za-7-klas

Слушалки Fenda Anchor E220 plus
Слушалки Fenda Anchor E220 plus, микрофон, честотен диапазон 20Hz-20kHz, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/143603/slushalki-fenda-anchor-e220-plus

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/143602/kamagra-dyvchashta

Мишка MSI CLUTCH GM60
Мишка MSI CLUTCH GM60, оптична (10800 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143601/mishka-msi-clutch-gm60

Клавиатура Cooler Master MasterKeys MK750(Brown Cherry Switches)
Клавиатура Cooler Master MasterKeys MK750(Brown Cherry Switches), гейминг, механична, сваляема подложка за китки,
сваляем кабел(USB Type C), програмируема подсветка, високопрофилни клавиши, черна, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/143600/klaviatura-cooler-master-masterkeys-mk750brown-cherry-switches

E/ATX/mATX/miniITX Cooler Master MasterCase H500P
E/ATX/mATX/miniITX Cooler Master MasterCase H500P, 2x USB 3.0, с темпериран прозорец, RGB програмируема LED
подсветка, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/143599/eatxmatxminiitx-cooler-master-mastercase-h500p

lida
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/143598/lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-produkt-za-mnogo-byrzo-i-lesn

ВЕЛИКДЕН в РУМЪНИЯ! БУКУРЕЩ - СИНАЯ - БРАН - РЪШНОВ + ДИНО ПАРК - БРАШОВ
от ВАРНА и ДОБРИЧ
ЕКСКУРЗИЯ за ВЕЛИКДЕН 2018 до БУКУРЕЩ - СИНАЯ - БРАН - РЪШНОВ + ДИНО ПАРК - БРАШОВ
Отпътуване от Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе
06.04.2018 - ВЕЛИКДЕН! - ПОТВЪРДЕНА ДАТА
3 дни / 2 нощувки със закуски;
транспорт: Автобус;
цена: от 140 лв.
Цената включва :
-Медицинска застраховка;
-Транспорт с лицензиран автобус за международни пътувания;
-2 нощувки със закуска в хотел 3* в района на Синая
-Екскурзия до замъка на Дракула в Бран;
-Екскурзия до Ръшновската крепост
-Туристическа програма в Брашов;
-Екскурзия до Синая и замъка "Пелеш";
-Панорамна обиколка на Букурещ с екскурзовод
-Посещение на сградата на Парламента в Букурещ
-Екскурзоводско обслужване по маршрута.
Цената не включва :
-Входна такса за Замъка Пелеш стандартен тур /50 минути/- възрастни 30.00 леи, пенсионери 15 леи, деца и студенти 7,
5 леи
-Входна такса за Замъка Пелишор за тези, които желаят- възрастни 20.00 леи, пенсионери: 10 леи, деца и студенти 5 леи
-Входна такса за Синайски манастир- възрастни 5 леи, деца, студенти, пенсионери- 2 леи
-Входна такса за Замъка Бран- възрастни 35 леи, пенсионери над 65 год- 25 леи, студенти-20 леи, ученици и деца 7 леи
-Входна такса за крепостта Ръшнов- възрастни 16 леи, деца и студенти- 10 леи
-Входна такса за Черната църква в Брашов- възрастни 9 леи, студенти-6 леи, пенсионери 3 леи
-Входна такса за Парламента-35 леи за възрастни, студенти- 18 леи; ученици и лица под 18 години- безплатно
-Входна такса за Дино Парк в Ръшнов - 28 леи за възрастни, 22 леи за деца.
-Доплащане за единична стая- 25.00 лева на вечер
-Празнична вечеря - 20 евро - по желание
http://obiavidnes.com/obiava/143597/velikden-v-rumyniya-bukuresht---sinaya---bran---ryshnov--dino-park---brashov-ot-varn

Лаптоп Lenovo IdeaPad 320 (80XH01KFBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 320 (80XH01KFBM)(сив), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.00 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD

Страница 16/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type-C, Free DOS, 2.8 kg
http://obiavidnes.com/obiava/143596/laptop-lenovo-ideapad-320-80xh01kfbmsiv

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143595/lida-shishe

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/143594/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/143593/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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/143592/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега и се възползвайте от голямата Коледна отстъпка от цената!
Коледните топ отстъпки важат само за м. Декември, 2017 година!
http://obiavidnes.com/obiava/143591/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и
миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко
почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и
зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства
въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се
разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228,
0884386878.
Купете сега и се възползвайте от голямата Коледна отстъпка от цената!
Коледните топ отстъпки важат само за м. Декември, 2017 година!
http://obiavidnes.com/obiava/143590/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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!
Купете сега и се възползвайте от голямата Коледна отстъпка от цената!
Коледните топ отстъпки важат само за м. Декември, 2017 година!
http://obiavidnes.com/obiava/143589/destilator-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега и се възползвайте от голямата Коледна отстъпка от цената!
Коледните топ отстъпки важат само за м. Декември, 2017 година!
http://obiavidnes.com/obiava/143588/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda
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Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/143587/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

SSD 250GB Western Digital S250G2B0B
SSD 250GB Western Digital S250G2B0B, SATA 6Gb/s, M.2 (2280), скорост на четене 550MB/s, скорост на запис 525MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/143586/ssd-250gb-western-digital-s250g2b0b

meizitang,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/143585/meizitangmeizitang

Директен внос на брандова стока
Разполагаме с мъжки и дамски модели на следните брандове: G-star, s.Oliver, Mango, Reserved, MOHITO, House, Cropp,
Gap.
Можете да посетите нашият шоу рум, за да разгледате и изберете сами от изложените над 10 000 артикула.
Най-добрите търговски условия за страната + БОГАТ избор от пълните колекции.
Дрехите са внос от чужбина и са оригинални етикети по тях.
Лице за контакт: Мариела Христова – 0879 811 311
http://obiavidnes.com/obiava/143584/direkten-vnos-na-brandova-stoka

Подложка за мишка Cooler Master RGB Hard Gaming
Подложка за мишка Cooler Master RGB Hard Gaming, гейминг, програмируема подсветка, алуминиева основа, USB, черна,
350 x 264 x 2мм
http://obiavidnes.com/obiava/143583/podlojka-za-mishka-cooler-master-rgb-hard-gaming

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/143582/kamagra-raztvorimi

Фризер Finlux FFN-34 E
Фризер Finlux FFN-34 E, клас А+, 212 л. обем, LED осветление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143581/frizer-finlux-ffn-34-e

Пералня LG F2J5WN3W
Пералня LG F2J5WN3W, клас А+++, капацитет 6.5кг., 1200 об/мин, 60 см, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143580/peralnya-lg-f2j5wn3w

Клавиатура Cooler Master MasterKeys S(Brown MX Cherry Switches)
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Клавиатура Cooler Master MasterKeys S(Brown MX Cherry Switches), гейминг, механична, сваляем кабел, високопрофилни
клавиши, без Numpad, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/143579/klaviatura-cooler-master-masterkeys-sbrown-mx-cherry-switches

Клавиатура Cooler Master MasterKeys S(Green MX Cherry Switches)
Клавиатура Cooler Master MasterKeys S(Green MX Cherry Switches), гейминг, механична, сваляем кабел, високопрофилни
клавиши, без Numpad, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/143578/klaviatura-cooler-master-masterkeys-sgreen-mx-cherry-switches

Пералня LG F0J5WN3W
Пералня LG F0J5WN3W, клас А+++, капацитет 6.5кг., 1000 об/мин, 60 см, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143577/peralnya-lg-f0j5wn3w

Cooler Master Devastator 3
Cooler Master Devastator 3, клавиатура и мишка, 7 вида RGB подсветка, мултимедийни бутони, 2400 dpi, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/143576/cooler-master-devastator-3

Лаптоп Lenovo IdeaPad 320 (80XL03JTRI)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 320 (80XL03JTRI), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB Type-C, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/143575/laptop-lenovo-ideapad-320-80xl03jtri

Работа в Словакия, производство на автомобилни седалки
Работа в Словакия, производство на автомобилни седалки
Работодател Faurecia Словакия OOД с клон завод- промишлен парк Лозорно.
Търсим работници за производството на автомобилни седалки в промишления парк Лозорно.
Работата се извършва по линия, сглобяване седалката , електроника, елементи за сигурност, полиуретанова пяна, накрая
се захваща кожата.
Настаняване
В общежития с 2 стаи с 2,3 или 4 легла със самостоятелна кухня и баня за двете стаи - 60 евро на месец, транспорт до
работата подсигурен от работодателя.
Заплащане:
1. Часова надница 4,01 € / бруто / месец през първите 3 месеца
2. Часова надница 4.58 € / бруто / месец от 4-я месец
3. Бонус за присъствие 80 евро за месец
4. Следобедно доплащане +0,30 € / бруто / час
5. Нощно доплащане +0,50 € / бруто / час
6. Доплащане за работа в събота + 25% от средната работна заплата
7. Доплащане за работа в неделя + 50% от средната работна заплата
8. Национален празник + 100% от средната работна заплата
9. Извънреден труд + 25% от средната работна заплата
10.За три пресчаси в месеца /по 7,5 часа/ допълнителен бонус +50 €, за четири +100 €, за пет +150 € и за шест +200 €.
Средната месечна заплата около 800 € до 1200 € бруто
нето 650 -950 € след всички удръжки на данъци,осигуровки,транспорт и настаняване
Смени: Работи се непрекъснато и на 4 смени, 2-3 дни сутрин, 2-3дни следобед, 2 нощни и 2-3 почивни дни. Ранната
започва: 06:00 - 14 : 00. Следобедна започва: 14:00 до 22:00 часа. Нощна
смяна е от 22:00 до 06:00.
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Хранене
Възможност за хранене в бюфет. Работниците имат право на ваучери за храна на стойност 3,40 €.Ваучерите могат да
се използват и купуване на хранителни стоки в магазините.
Изисквания към кандидатите
1. Добро физическо състояние и зрение
2. Възраст до 45 години- мъже
Постъпване на работа: всеки понеделник, сряда и петък
За повече информация или кандидатстване се обадете на български език на телефон +421948160122/вайбър/или на имейл
адрес ondrisikova@efachmann.com
Aгенция еfachmann Словакия
www efachmann sk
http://obiavidnes.com/obiava/143574/rabota-v-slovakiya-proizvodstvo-na-avtomobilni-sedalki

Абсорбатор Hotpoint-Ariston AG 60 AM IX/HA
Абсорбатор Hotpoint-Ariston AG 60 AM IX/HA, за вграждане, филтърен, въздухопоток 647 m3/h, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143573/absorbator-hotpoint-ariston-ag-60-am-ixha

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/143572/3dkoev-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/143571/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Лаптоп HP Spectre x360 13-ae000nu (2PF65E)(сребрист)
Лаптоп HP Spectre x360 13-ae000nu (2PF65E)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 13.3"
(33.78 cm) Full HD Touchscreen IPS Glare Display, (Thunderbolt 3), 8GB, 256GB SSD, Windows 10, 1.29kg
http://obiavidnes.com/obiava/143570/laptop-hp-spectre-x360-13-ae000nu-2pf65esrebrist

Лаптоп HP Spectre 13-af001nn (2PG03EA)(бял)
Лаптоп HP Spectre 13-af001nn (2PG03EA)(бял), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 13.3" (33.78 cm)
Full HD Touchscreen IPS Display, (Thunderbolt 3), 8GB, 512GB SSD, Windows 10, 1.29 kg
http://obiavidnes.com/obiava/143569/laptop-hp-spectre-13-af001nn-2pg03eabyal

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена, надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме
подготвени с много актуални модели. Може
да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и
тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска служба
"Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера.
Цената и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се
изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите. Поръчки над 500
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бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи
липсващи от списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51
бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното количество
при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/143568/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magaz

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена, надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме
подготвени с много актуални модели. Може
да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и
тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска служба
"Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера.
Цената и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се
изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите. Поръчки над 500
бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи
липсващи от списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51
бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното количество
при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/143567/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magaz

Warhammer 40
Warhammer 40,000: Dawn of War III, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/143566/warhammer-40

levitra
LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е със съставка тадалафил, изключително добър секс стимулант без странични действия.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/143565/levitra

Warhammer 40
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Master Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/143564/warhammer-40

лида
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/143563/kamagra-gel-sa-edni-ot-nay-predpochitanite-seks-stimulanti-poradi-svoeto-lesno-pr

Intel Xeon Silver 4110
Intel Xeon Silver 4110, осемядрен,(2.10/3.00 GHz, 11MB, LGA3647) Tray
http://obiavidnes.com/obiava/143562/intel-xeon-silver-4110

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/143561/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/143560/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Пералня със сушилня Indesit XWDA 751680X W
Пералня със сушилня Indesit XWDA 751680X W, клас А, капацитет пералня 7кг./5 кг. сушилня, 1600 об/мин,
свободностояща, 60 cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143559/peralnya-sys-sushilnya-indesit-xwda-751680x-w

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/143558/cialis-aptechen

Съдомиялна Finlux DFX 6070A BK
Съдомиялна Finlux DFX 6070A BK, клас A+, 12 комплекта, 6 програми, ниво на шума до 47dB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143557/sydomiyalna-finlux-dfx-6070a-bk

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
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Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143556/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143555/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
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предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143554/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143553/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
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заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143552/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
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Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143551/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143550/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
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Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143549/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143548/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
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структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143547/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
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Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
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Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143543/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

lida шише
С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/143542/lida-shishe
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансирован
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143541/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovan

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
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Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
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исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143537/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
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структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
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имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143535/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143534/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Дънна платка MSI B350M BAZOOKA
Дънна платка MSI B350M BAZOOKA, B350, AM4, DDR4, PCI-E, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slots, 6 x USB 3.1, M-ATX
http://obiavidnes.com/obiava/143533/dynna-platka-msi-b350m-bazooka

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143532/otslabni-s-lida

Дънна платка MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM
Дънна платка MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM, X370, AM4, DDR4, PCI-E(CFX & Sli), 6 x SATA 6Gb/s ports, 2 x M.2,
8 x USB 3.1, ATX
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http://obiavidnes.com/obiava/143531/dynna-platka-msi-x370-xpower-gaming-titanium

meizitang
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/143530/meizitang

Сушилня Zanussi ZDH 8333PZ
Сушилня Zanussi ZDH 8333PZ, клас А+, капацитет 6кг., 60 см, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143529/sushilnya-zanussi-zdh-8333pz

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/143528/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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
• 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
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• 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/143527/bulgarian-for-foreigners

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/143526/razgovoren-angliyski

Лаптоп HP Spectre 13-af000nn (2PF94EA)(бял)
Лаптоп HP Spectre 13-af000nn (2PF94EA)(бял), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 13.3" (33.78 cm)
Full HD Touchscreen IPS Display, (Thunderbolt 3), 8GB, 256GB SSD, Windows 10, 1.29 kg
http://obiavidnes.com/obiava/143525/laptop-hp-spectre-13-af000nn-2pf94eabyal

Екскурзия - Черна гора и Дубровник от Варна, Бургас, Пловдив и София
Екскурзия до Котор - Которски залив - Будва - Тиват - Дубровник, с отпътуване от Варна, Бургас, Пловдив и София.
4 дни / 3 нощувки със закуски и вечери
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Дати на отпътуване :
01-04.03.2018 г.; 01-04.04.2018 г.; 28.04-01.05.2018 г.; 24-27.05.2018 г.; 21-24.06.2018 г.; 05-08.07.2018 г.; 06-09.09.2018 г.;
04-07.10.2018 г.; 01-04.11.2018 г.
транспорт: Автобус
цена: от 259 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/143524/ekskurziya---cherna-gora-i-dubrovnik-ot-varna-burgas-plovdiv-i-sofiya

Блиндирана входна врата модел 888
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината му е 70мм. Крилото е покрито с матов лак.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с матов лак, с перваз само от едната страна.
Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
http://obiavidnes.com/obiava/143523/blindirana-vhodna-vrata-model-888

Лаптоп Dell Inspiron 7773 (5397184091197)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 7773 (5397184091197)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 17.3" (43.94 cm)
Full HD Glare Touchscreen Display & GF MX150 2GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 3.29
kg
http://obiavidnes.com/obiava/143522/laptop-dell-inspiron-7773-5397184091197siv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143521/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143520/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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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
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/143519/masajna-kushetka-magicpro

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
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2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143518/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143517/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 05.02.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143516/kurs-po-italianski-ezik--b21

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 : 28.01.2018
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/143515/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo
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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 : 30.01.2018
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/143514/kurs-po-frenski-ezik----vtoro-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 : 20.01.2018 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/143513/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 29.01.2018 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/143512/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по португалски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 09.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/143511/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 28.01.2018 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/143510/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Вечерен курс по румънски език – ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В2.1. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 50 учебни часа.
Цена – 200 лв. Начало : 16.01.2018
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/143509/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v21

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 : 29.01.2018г. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/143508/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 20.01.2018 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/143507/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 30.01.2018 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/143506/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. 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 : 31.01.2018 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/143505/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 30.01.2018 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/143504/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
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 : 30.01.2018
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/143503/kurs-po-nemski-ezik--a2

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
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 : 29.01.2018 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/143502/kurs-po-nemski-ezik--a1

Неделен курс по фински език – А2 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 27.01.2018г.
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/143501/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a2-nivo

Сушилня Whirlpool AWZ9CD/PROFI
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Сушилня Whirlpool AWZ9CD/PROFI, клас А+, ,сива
http://obiavidnes.com/obiava/143500/sushilnya-whirlpool-awz9cdprofi

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/143499/interiorna-vrata

Лаптоп Dell Inspiron 7773 (5397184066911)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 7773 (5397184066911)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 17.3" (43.94 cm)
Full HD Glare Touchscreen Display & GF MX150 2GB, (HDMI), 12GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 3.29
kg
http://obiavidnes.com/obiava/143498/laptop-dell-inspiron-7773-5397184066911siv

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat5, 5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/143497/pach-kabel-intellinet

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/143496/kamagra-dyvchashta

Лаптоп Acer Aspire Nitro 5 (NH.Q2ZEX.003)
Лаптоп Acer Aspire Nitro 5 (NH.Q2ZEX.003), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.5 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Display & GF GTX 1050 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type-C, Windows 10, 2.50 kg
http://obiavidnes.com/obiava/143495/laptop-acer-aspire-nitro-5-nhq2zex003

Лаптоп Dell Inspiron 3179 (5397184066850)(син)
Лаптоп Dell Inspiron 3179 (5397184066850)(син), двуядрен Kaby Lake Intel Core m3-7Y30 1.0/2.6 GHz, 11.6" (29.46 cm) HD
Touchscreen Glare Display, (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.39kg
http://obiavidnes.com/obiava/143494/laptop-dell-inspiron-3179-5397184066850sin

Лаптоп Dell Inspiron 3179 (5397184066867)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 3179 (5397184066867)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core m3-7Y30 1.0/2.6 GHz, 11.6" (29.46 cm) HD
Touchscreen Glare Display, (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.39kg
http://obiavidnes.com/obiava/143493/laptop-dell-inspiron-3179-5397184066867siv

Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066898)
Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066898), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
Anti-Glare Display & R5 M430 2GB, (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux, 2.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/143492/laptop-dell-inspiron-3567-5397184066898

Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066881)
Лаптоп Dell Inspiron 3567 (5397184066881), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD Glare
Display, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.25 kg
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http://obiavidnes.com/obiava/143491/laptop-dell-inspiron-3567-5397184066881

Мишка Modecom MC-M10 USB
Мишка Modecom MC-M10 USB, оптична (1000 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143490/mishka-modecom-mc-m10-usb

Кухненски робот Tefal DO824H38
Кухненски робот Tefal DO824H38, 1000W, 31 функции, 10 приставки, 3 л. вместимост, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143489/kuhnenski-robot-tefal-do824h38

Ръчна кафемашина Tefal CM260812
Ръчна кафемашина Tefal CM260812, 1000W, 1.25 л. обем на каната, антикапкова система, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143488/rychna-kafemashina-tefal-cm260812

Цифров кантар Tefal PP1133VO
Цифров кантар Tefal PP1133VO, капацитет до 160 кг., автоматично вкл/изкл., зелен
http://obiavidnes.com/obiava/143487/cifrov-kantar-tefal-pp1133vo

Mouse Canyon CND-SGM6N
Mouse Canyon CND-SGM6N, оптична(6400 dpi), 9 бутона, USB, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/143486/mouse-canyon-cnd-sgm6n

Парогенератор Tefal GV6721E0
Парогенератор Tefal GV6721E0, 2200W, до 100 г/мин, парен удар до 240 г, 1.4 л. резервоар, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/143485/parogenerator-tefal-gv6721e0

Сокоизтисквачка Crown CJ-500
Сокоизтисквачка Crown CJ-500, 1.2 л. вместимост, 250 W, 2 скорости, сива
http://obiavidnes.com/obiava/143484/sokoiztiskvachka-crown-cj-500

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/143483/kamagra-gold

Парогенератор Tefal GV6350E1
Парогенератор Tefal GV6350E1, керамично покритие, 2200W, до 100 г/мин, парен удар до 220 г., лилав
http://obiavidnes.com/obiava/143482/parogenerator-tefal-gv6350e1

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. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/143481/kamagra-raztvorimi

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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,
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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/143480/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/143479/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Сандвич скара Tefal SM193D34
Сандвич скара Tefal SM193D34, система за автоматично готвене, 2000W
http://obiavidnes.com/obiava/143478/sandvich-skara-tefal-sm193d34

лида
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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/143477/samo-za-mesec-shte-svalite-ot-6-do-12----kilograma-bez-dieti-ili-trenirovki-gara

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/143476/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Mouse Rapoo 1190 1183
Mouse Rapoo 1190 1183, оптична(1000 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143475/mouse-rapoo-1190-1183

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;
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- 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/143474/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/143473/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”
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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 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/143472/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/143471/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса 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/143470/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/143469/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143468/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143467/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/143466/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143465/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/143464/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
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http://obiavidnes.com/obiava/143463/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Прахосмукачка Rowenta RO6962EA
Прахосмукачка Rowenta RO6962EA, без торба, клас A+++, 750W, 2 нива на филтрация, 2.5 л. контейнер, Easy Brush четка,
сива
http://obiavidnes.com/obiava/143462/prahosmukachka-rowenta-ro6962ea

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/143461/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143460/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/143459/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
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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/143458/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/143457/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/143456/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/143455/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.
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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/143454/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/143453/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,
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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/143452/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/143451/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143450/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/143449/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Нови врати от Порта Нова Бургас.
Посрещнете празниците с нова врата от Порта Нова Бургас. Предлагаме богато разнообразие от интериорни и входни
врати на изключително атрактивни цени. В шоурума ще намерите богат избор на модели и цветове. Всички предлагани
модели врати са с постоянна складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
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
Не чакайте – подарете си нова врата още днес!!!
http://obiavidnes.com/obiava/143448/novi-vrati-ot-porta-nova-burgas

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143447/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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/143446/infracherveno-topleshto--kilimche

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.
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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/143445/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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/143444/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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
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приложение на български, немски и 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/143443/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/143442/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143441/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143440/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
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1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143439/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143438/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
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Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143437/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Тонколони Microlab M-223
Тонколони Microlab M-223, 2.1, 17 RMS, RCA, черни
http://obiavidnes.com/obiava/143436/tonkoloni-microlab-m-223

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143435/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
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индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143434/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
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Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143433/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143432/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
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Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143431/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143430/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
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Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143429/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
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Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143428/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143427/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
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Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143426/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143425/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

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 .
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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/143424/bylgarski-ezik-za-chujdenci

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
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Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143423/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143422/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

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/143421/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
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години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143420/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/143419/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143418/lida-shishe
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предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143417/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
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Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143416/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Преса за коса Rowenta SF4012F0
Преса за коса Rowenta SF4012F0, кератин и турмалин покритие на плочите, автоматично изключване, 6 степени на
работа, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143415/presa-za-kosa-rowenta-sf4012f0

отслабни с meizitang
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/143414/otslabni-s-meizitang

Блиндирана входна врата модел Т108
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно или
лаково покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см. или 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 21см., 34см или 50см.. Моделът
е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа, както и шест пасивни шипа от страната на пантите. Добавена е и трета
скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти.
http://obiavidnes.com/obiava/143413/blindirana-vhodna-vrata-model-t108

Преса за коса Rowenta CF4512F0
Преса за коса Rowenta CF4512F0, керамично покритие, бързо загряване, йонен генератор, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143412/presa-za-kosa-rowenta-cf4512f0

Преса за коса Rowenta SF7510
Преса за коса Rowenta SF7510, кашмирен кератин покритие, йонен генератор, дисплей, автоматично изключване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143411/presa-za-kosa-rowenta-sf7510

Преса за коса Rowenta SF1510
Преса за коса Rowenta SF1510, керамично покритие, бързо загряване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143410/presa-za-kosa-rowenta-sf1510

kamagra gel
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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/143409/kamagra-gel

Мишка Modecom MC-WM4
Мишка Modecom MC-WM4, оптична(1000 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143408/mishka-modecom-mc-wm4

Olympus TG-5 Tough (червен) в комплект с Olympus CHS-09 Floating Strap
Olympus TG-5 Tough (червен) в комплект с Olympus CHS-09 Floating Strap, 4x оптично увеличение, 12 Mpix, 3,0" (7.62 cm)
дисплей, SD/SDHC/SDXC слот, USB, Micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/143407/olympus-tg-5-tough-cherven-v-komplekt-s-olympus-chs-09-floating-strap

Olympus TG-5 Tough (чевен) в комплект с Olympus CHS-09 Floating Strap
Olympus TG-5 Tough (чевен) в комплект с Olympus CHS-09 Floating Strap, 4x оптично увеличение, 12 Mpix, 3,0" (7.62 cm)
дисплей, SD/SDHC/SDXC слот, USB, Micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/143406/olympus-tg-5-tough-cheven-v-komplekt-s-olympus-chs-09-floating-strap

Мишка Modecom MC-320
Мишка Modecom MC-320, оптична(800 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/143405/mishka-modecom-mc-320

Чанта за лаптоп Modecom MARK до 15.6" (39.60cm)
Чанта за лаптоп Modecom MARK до 15.6" (39.60cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/143404/chanta-za-laptop-modecom-mark-do-156-3960cm

Настолен компютър PC "Sparrow"
Настолен компютър PC "Sparrow", четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 250GB SSD, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/143403/nastolen-kompyutyr-pc-sparrow

Настолен компютър PC "Crow"
Настолен компютър PC "Crow", шестядрен Coffee Lake Intel Core i5-8400 2.8/4.0GHz, 16GB DDR4, 2TB HDD & 250GB
SSD, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/143402/nastolen-kompyutyr-pc-crow

Http://optimizacia.eu/ - вашият партньор за дигитална реклама
Всеки сериозен бизнес върви ръка за ръка с висококачествен интернет сайт. Той е ваш презентатор пред потребителите
и контрагентите ви. За да бъдете на видно място в мрежата, съветваме ви всички до един сайтове, които
притежавате, да претърпяват постоянна и ефикасна SEO оптимизация за търсачки. С нея със сигурност ще засилите
своята репутация, паричните си постъпления и финансото си положение. Един средностатистически seo подобрен
интернет магазин генерира между пет и осем пъти допълнителни виждания и поръчки, отколкото недобре оптимизиран
онлайн магазин. Значително по-съществени са шансовете и хората да прочетат за това, с което се занимавате,, ако
вашата онлайн бизнес страница е в ръцете на опитен сео оптимизатор. Специалистите съветват оптимизацията да
стартира, докато сайтът може да се нарече нов. Дайте заявка сега за пълна оптимизация за търсачки на
http://optimizacia.eu/.
http://obiavidnes.com/obiava/143401/httpoptimizaciaeu---vashiyat-partnyor-za-digitalna-reklama
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Настолен компютър PC "Crow"
Настолен компютър PC "Crow", шестядрен Coffee Lake Intel Core i5-8400 2.8/4.0GHz, 16GB DDR4, 2TB HDD & 250GB
SSD, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/143400/nastolen-kompyutyr-pc-crow

Настолен компютър PC "Crow"
Настолен компютър PC "Crow", шестядрен Coffee Lake Intel Core i5-8400 2.8/4.0GHz, 16GB DDR4, 2TB HDD & 250GB
SSD, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/143399/nastolen-kompyutyr-pc-crow

kamagra gold
Kamagra, Камагра 4 x 100 mg, който ще ви накара да имате твърда и здрава ерекция.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/143398/kamagra-gold

Настолен компютър PC "Raven"
Настолен компютър PC "Raven", шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8700 3.2/4.6GHz, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
4GB(DP), 16GB DDR4, 2TB HDD & 480GB SSD, Free Dos
http://obiavidnes.com/obiava/143397/nastolen-kompyutyr-pc-raven

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/143396/kamagra-gel

Настолен компютър PC "Raven"
Настолен компютър PC "Raven", шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8700 3.2/4.6GHz, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
4GB(DP), 16GB DDR4, 2TB HDD & 480GB SSD, Windows 10 Home
http://obiavidnes.com/obiava/143395/nastolen-kompyutyr-pc-raven

Настолен компютър PC "Raven"
Настолен компютър PC "Raven", шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8700 3.2/4.6GHz, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
4GB(DP), 16GB DDR4, 2TB HDD & 480GB SSD, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/143394/nastolen-kompyutyr-pc-raven

sexstimulanti
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/143393/sexstimulanti

Настолен компютър PC "Sparrow"
Настолен компютър PC "Sparrow", четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 250GB SSD, Windows 10
Home
http://obiavidnes.com/obiava/143392/nastolen-kompyutyr-pc-sparrow

lida шише
С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/143391/lida-shishe
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Интериорни врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/138372/interiorni-vrati-ot-porta-nova

Настолен компютър PC "Sparrow"
Настолен компютър PC "Sparrow", четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100 3.6GHz, 8GB DDR4, 250GB SSD, Windows 10
Pro
http://obiavidnes.com/obiava/143390/nastolen-kompyutyr-pc-sparrow

Пералнa машина Zanussi ZWSG6101V
Пералнa машина Zanussi ZWSG6101V, клас A++, 6кг. капацитет, 1000 об/мин, 4 програми, свободностояща, 60cm, таймер
за отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143389/peralna-mashina-zanussi-zwsg6101v

ЕКСКУРЗИЯ ДО МЕТЕОРИТЕ ЗА МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ОТ ВАРНА
ЕКСКУРЗИЯ ДО МЕТЕОРИТЕ ОТ ВАРНА, ДОБРИЧ* И БУРГАС
КАВАЛА - ДОЛИНАТА ТЕМПИ - МЕТЕОРА - ВЕРГИНА - ЕДЕСА - СОЛУН
Датa: 03.05.2018,
5 дни / 3 нощувки
транспорт: Автобус
цена: от 275 лв.
Пакетанaта цена е в лева на човек и включва:
транспорт с лицензиран автобус
2 нощувки със закуски в хотел Порто дел Сол 3* или подобен в Паралия Катерини
1 нощувка със закуска в хотел Еспериа 3*или подобен в Кавала
медицинска застраховка за лица до 65 год.
Екскурзоводско обслужване по целия маршрут и престоя
Водач по време на пътуването
Посещение и обиколка на Солун
Посещение на скалните манастири Метеор
Посещение на гробницата музей на Филип Македонски във Вергина (входната такса се заплаща допълнително);
Пешеходна разходка с екскурзовод в Едеса;
Посещение на долината Темпи с изворите на Афродита
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Цената не включва:
входни такси за скалните манастири (около 3 EUR за всеки манастир);
Целодневна екскурзия до Вергина с гробницата музей на Филип Македонски и „Водния град „ Едеса с неговите водопади
- 20 евро. / при мин.брой туристи 25 човека/
входна такса за гробницата музей на Филип Македонски във Вергина (8 EUR);
Гръцка вечер с вечеря в традиционна таверна с бузуки музика - около 23 EUR / при мин.брой туристи 20 човека / цената се препотвърждава до 7 дни преди заминаване.
доплащане за медицинска застраховка с лимит 5000 евро за лица от 65г. до 85 год. – 8.00 лв
По желание доплащане за вечери в ресторанта на хотела в Паралия Катерини – около 34лв.на човек за целия период /
заплаща се предварително в България, сумата се потвърждава 7 дни преди отпътуване/
http://obiavidnes.com/obiava/143388/ekskurziya-do-meteorite-za-mayskite-praznici-ot-varna

Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DSA
Хладилник с фризер Samsung RB29HSR2DSA, клас А++, 289 л. обем, No Frost, LED осветление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143387/hladilnik-s-frizer-samsung-rb29hsr2dsa

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/143386/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски ,
френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.
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/143385/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
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Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис
.
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/143384/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143383/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Пералня LG F2J5QN3W - 7/1200
Пералня LG F2J5QN3W - 7/1200, клас A+++, 7кг. капацитет, 1200 об/мин, 4 програми, свободностояща, 60cm, предно
зареждане, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143382/peralnya-lg-f2j5qn3w---71200

Дистанционен онлайн курс за ОФИС СЕКРЕТАР от МАРТИЛЕН ФМ
При нас получавате:
- Възможност да се самообучавате онлайн - по всяко време и от всяко място;
- В продължение на 12 месеца ползвате системата за самообучение и самоизпитване;
- Получавате познания и научавате трикове как да бъдете най- полезни на шефа си;
- Научавате как да водите деловата си кореспонденция по български и европейски стандарт;
- Получавате консултации по скайп от нашите тренажори;
- При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/143381/distancionen-onlayn-kurs-za-ofis-sekretar-ot-martilen-fm

Пералнa машина LG F2J5TN3W - 8/1200
Пералнa машина LG F2J5TN3W - 8/1200, клас A+++, 8кг. капацитет, 1200 об/мин, 4 програми, свободностояща, 60cm,
таймер за отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143380/peralna-mashina-lg-f2j5tn3w---81200

Дистанционен онлайн курс за ТУРОПЕРАТОРИ и ТУР АГЕНТИ
При нас получавате:
-Възможност да се обучавате по всяко време и от всяко място!
-професионално онлайн обучение за " организатор на туристическа агентска дейност "
-При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/143379/distancionen-onlayn-kurs-za-turoperatori-i-tur-agenti

meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/143378/meizitang

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
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Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143377/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/143376/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/143375/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
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
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1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143374/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Лаптоп HP Zbook 15 Studio G4 (1RQ63EA)
Лаптоп HP Zbook 15 Studio G4 (1RQ63EA), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm)
FULL HD UWVA IPS Display & Quadro M1000M 2GB, (HDMI), 16GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB Type-C, Windows 10, 2.09kg
http://obiavidnes.com/obiava/143373/laptop-hp-zbook-15-studio-g4-1rq63ea

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143372/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/143371/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143370/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143369/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143368/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143367/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143366/finski-ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143365/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143364/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143363/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143362/nemski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143361/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143360/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143359/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/143358/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/143357/individualno-obuchenie

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/143356/ginseng-max

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-8, каса Светъл дъб
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Вратата се предлага в следните цветове:
doormann ABCTW
http://obiavidnes.com/obiava/143355/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-8-kasa-svetyl-dyb

Хладилник с фризер Samsung RB29FDRNDSA
Хладилник с фризер Samsung RB29FDRNDSA, клас А+, 288 л. обем, No Frost, LED дисплей, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143354/hladilnik-s-frizer-samsung-rb29fdrndsa

Пералнa машина LG F4J5QN3W - 7/1400
Пералнa машина LG F4J5QN3W - 7/1400, клас А+++, 7кг. капацитет, 1400 об/мин, свободностояща, 60cm, таймер за
отложен старт, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143353/peralna-mashina-lg-f4j5qn3w---71400

Лаптоп HP ProBook 450 G5 (1LU51AV_28553504)(сребрист)
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Лаптоп HP ProBook 450 G5 (1LU51AV_28553504)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD Display & GF 930MX 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB-C, Free DOS, 2.10 kg
http://obiavidnes.com/obiava/143352/laptop-hp-probook-450-g5-1lu51av_28553504srebrist

Хладилник с фризер Zanussi ZRB 33103WA
Хладилник с фризер Zanussi ZRB 33103WA, клас А++, 303 л. обем, No Frost, LED осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/143351/hladilnik-s-frizer-zanussi-zrb-33103wa

Пералнa машина Whirlpool FWL 61252W
Пералнa машина Whirlpool FWL 61252W, клас A++, 6кг. капацитет, 1200 об/мин, 4 програми, свободностояща, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143350/peralna-mashina-whirlpool-fwl-61252w

Електрическа кана Crown CK-1819SS
Електрическа кана Crown CK-1819SS, 1.8 л. обем, 1800W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/143349/elektricheska-kana-crown-ck-1819ss

Пералнa машина Whirlpool FWG 71484W EU
Пералнa машина Whirlpool FWG 71484W EU, клас A+++, 7кг. капацитет, 1400 об/мин, 4 програми, свободностояща, 60cm,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143348/peralna-mashina-whirlpool-fwg-71484w-eu

Български сценични костюми от Princeskabg
Сценичните ни костюми са изработени от качествено трико и материали. Имаме най-различни трика за художествена
гимнастика, трика за танци и за балет, както и различни костюми за народни танци. към всички тези сценични костюми
предлагаме и аксесоари. Даваме и сценични костюми под наем.
Princeskabg.com
ул. 203 №10, 1756 кв. Малинова долина, София
тел.: 0887445615
еmail: princeskabg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/143347/bylgarski-scenichni-kostyumi-ot-princeskabg

black ant-black ant
Black Ant / Черна мравка е най-предпочитания билков секс стимулант за добра и качествена ерекция. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/143346/black-ant-black-ant

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/143345/kamagra-gold

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
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Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143344/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
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Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143343/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143342/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
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Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143341/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143340/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
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Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143339/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
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http://obiavidnes.com/obiava/143338/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143337/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу

Страница 98/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143336/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/143335/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

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/143334/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143333/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143332/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/143331/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
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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/143330/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/143329/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143328/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/143327/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
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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/143326/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/143325/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.
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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/143324/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/143323/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
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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/143322/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/143321/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.
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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/143320/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/143319/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
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
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/143318/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/143317/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
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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/143316/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/143315/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.
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• 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/143314/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/143313/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
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – 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/143312/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/143311/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
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/143310/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/143309/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.
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• 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/143308/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/143307/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,
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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/143306/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

ginseng max
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/143305/ginseng-max

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/143304/otslabni-s-lida

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/143303/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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:
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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/143302/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

Страница 115/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

http://obiavidnes.com/obiava/143301/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/143300/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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=ElmqP83LR34
http://obiavidnes.com/obiava/143299/elektrovydica--koledna-promociya

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=ElmqP83LR34
http://obiavidnes.com/obiava/143298/elektrovydica--koledna-promociya
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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/143297/inkubatori----koledna-promociya

Кандидатствайте за незабавен заем
Всяко заинтересовано лице или група, независимо от вашата страна, даваме заем на 3% годишно. Уморени ли сте да
търсите заеми и ипотеки? Вие сте постоянно отхвърляни банки и други финансови институции; Ние даваме заеми на
физически лица, фирми, фирми, индустрии и така нататък. Rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/143296/kandidatstvayte-za-nezabaven-zaem

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
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/143295/zaemi-do-7000-lv

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/143294/lida-shishe

meizitang,meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/143293/meizitangmeizitang

levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/143292/levitra

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
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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/143291/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Страница 118/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/143290/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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.
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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/143289/masajna-kushetka-magicpro

Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап,издава веднага документи
Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап,издава веднага документи за КАТ и данъчно,плаща на място, собствен
транспорт,тел. 02/9465436 ,0879988765,0887901663
http://obiavidnes.com/obiava/143288/izkupuva--avtomobili-busove-i-djipove-za-skrapizdava--vednaga-dokumenti

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца,190лева 60-80яйца,210лева
80-120яйца,250лева.Полуавтоматични за 40-60яйца,150лева 60-80яйца,170лева 80-120яйца,210лева.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради
това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей
с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/143287/inkubatori

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес (Фирма - Търговско Дружество)
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово -задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т.е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове/акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
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Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най-съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт
http://obiavidnes.com/obiava/143286/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes-firma---tyrgovsko-drujestvo

Услуга с бобкат - СНЕГОПОЧИСТВАНЕ
Машинно снегопочистване с мини челен товарач, извозване на снега.
Телефон за връзка: 0888 51 81 34
http://obiavidnes.com/obiava/143285/usluga-s-bobkat---snegopochistvane

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/143284/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Кандидатствайте тук за коледния си заем
получавате безплатен и лесен достъп до заеми в robertgazdicfinance@gmail.com, предлагаме заеми между 1000 и 500 000.
ако се интересувате от получаване на финансова помощ, свържете се с нас сега на robertgazdicfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/143283/kandidatstvayte-tuk-za-koledniya-si-zaem

Авточасти втора ръка - Avtoparts.bg
Онлайн магазин за авточасти втора употреба Avtoparts.bg - авточасти втора употреба за всички марки и модели
автомобили. Постоянно поддържана складова наличност от над 10 000 авточасти, гуми, джанти и автоаксесоари https://avtoparts.bg
http://obiavidnes.com/obiava/143282/avtochasti-vtora-ryka---avtopartsbg

Дамски дрехи - eDrehi.com
Онлайн магазини за дамски дрехи Edrehi.com предлага разнообразие от всякакви видове дамски блузи, туники, потници,
панталони и др. http://edrehi.com - Следвай стила си!
http://obiavidnes.com/obiava/143281/damski-drehi---edrehicom

Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDEF
Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDEF, клас А+, 310 л. обем, No Frost, Multi flow, бял
http://obiavidnes.com/obiava/143280/hladilnik-s-frizer-samsung-rb31ferndef

Клавиатура Modecom Logic LK-12 USB BG
Клавиатура Modecom Logic LK-12 USB BG
http://obiavidnes.com/obiava/143279/klaviatura-modecom-logic-lk-12-usb-bg

Слушалки Sony MDR EX15LPB
Слушалки Sony MDR EX15LPB, черни

Страница 121/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.12.2017

http://obiavidnes.com/obiava/143278/slushalki-sony-mdr-ex15lpb

Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDWW
Хладилник с фризер Samsung RB31FERNDWW, клас А+, 310 л. обем, No Frost, LED дисплей, бял
http://obiavidnes.com/obiava/143277/hladilnik-s-frizer-samsung-rb31ferndww

Пералня Zanussi ZWF81243W
Пералня Zanussi ZWF81243W, клас А+++, 8кг. капацитет, 1200 об/мин, 8 програми, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143276/peralnya-zanussi-zwf81243w

Фризер Zanussi ZFU23403WA
Фризер Zanussi ZFU23403WA, клас А+, 310 л. обем, No Frost, Multi flow, бял
http://obiavidnes.com/obiava/143275/frizer-zanussi-zfu23403wa

Пералня Zanussi ZWF71243W
Пералня Zanussi ZWF71243W, клас А, 7кг капацитет, 1200 об/мин, 14 програми, 60cm, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/143274/peralnya-zanussi-zwf71243w
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