ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

Щипка за бележки
Щипка за бележки, метална, сребърна
http://obiavidnes.com/obiava/144963/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/144962/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/144961/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, синя
http://obiavidnes.com/obiava/144960/shtipka-za-belejki

Визитник Centrum
Визитник Centrum, събира 120бр. визитки, кожен черен
http://obiavidnes.com/obiava/144959/vizitnik-centrum

Визитник Centrum
Визитник Centrum, събира 40бр. визитки, кожен черен
http://obiavidnes.com/obiava/144958/vizitnik-centrum

16GB (2 X 8GB) DDR4 3000MHz A-Data XPG D10
16GB (2 X 8GB) DDR4 3000MHz A-Data XPG D10, AX4U300038G16-DBG, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/144957/16gb-2-x-8gb-ddr4-3000mhz-a-data-xpg-d10

Визитник Spree
Визитник Spree, събира 200бр. визитки, съдържа и азбучник, черен
http://obiavidnes.com/obiava/144956/vizitnik-spree

Визитник Kohinoor
Визитник Kohinoor, събира 80бр. визитки, съдържа и азбучник, син
http://obiavidnes.com/obiava/144955/vizitnik-kohinoor

Визитник Kohinoor
Визитник Kohinoor, събира 80бр. визитки, съдържа и азбучник, син
http://obiavidnes.com/obiava/144954/vizitnik-kohinoor

Визитник за бюро Centrum 80833
Визитник за бюро Centrum 80833,черен
http://obiavidnes.com/obiava/144953/vizitnik-za-byuro-centrum-80833

Машинка за тиксо
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Машинка за тиксо, работи с тиксо с ширина 48мм или 50мм, сива
http://obiavidnes.com/obiava/144952/mashinka-za-tikso

Машинка за тиксо
Машинка за тиксо, работи с тиксо с ширина 48мм или 50мм, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/144951/mashinka-za-tikso

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144950/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

16GB USB Flash Drive Addlink U15
16GB USB Flash Drive Addlink U15, USB 2.0, тъмносива
http://obiavidnes.com/obiava/144949/16gb-usb-flash-drive-addlink-u15

Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 2506
Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 2506, 6 x 2.5" Multi Bay в 5.25"
http://obiavidnes.com/obiava/144948/chekmedje-rack-za-tvyrd-disk-thermaltake-max-2506

Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 3503
Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 3503, 3 x 2.5"/3.5" Multi Bay в 5.25"
http://obiavidnes.com/obiava/144947/chekmedje-rack-za-tvyrd-disk-thermaltake-max-3503

Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 3504
Чекмедже (rack) за твърд диск Thermaltake Max 3504, 4 x 2.5"/3.5" Multi Bay в 5.25"
http://obiavidnes.com/obiava/144946/chekmedje-rack-za-tvyrd-disk-thermaltake-max-3504

Вентилатор 120mm Spire SP12025STL3/4
Вентилатор 120mm Spire SP12025STL3/4, 3-pin, 1650 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/144945/ventilator-120mm-spire-sp12025stl34

SSD 1TB SanDisk Ultra 3D
SSD 1TB SanDisk Ultra 3D, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 см), скорост на четене 560MBs, скорост на запис 530MBs
http://obiavidnes.com/obiava/144944/ssd-1tb-sandisk-ultra-3d

Охладител за видео карти NZXT Kraken G12
Охладител за видео карти NZXT Kraken G12, черен, съвместим с видеокарти от серията Kraken, Nvidia : Titan X, Titan,
Geforce GTX 1080 Ti, 1080, 1070, 1060, 980 Ti, AMD : RX 480, 470, R9 390X
http://obiavidnes.com/obiava/144943/ohladitel-za-video-karti-nzxt-kraken-g12
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Лаптоп Lenovo IdeaPad 520s (80X200HBBM)(розов)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 520s (80X200HBBM)(розов), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7130U 2.7 GHz, 14.0" (35.56 cm)Full
HD IPS Аnti-glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Free DOS, 1.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/144942/laptop-lenovo-ideapad-520s-80x200hbbmrozov

Инкубатори - Коледно намаление
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/144941/inkubatori---koledno-namalenie

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/144940/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

Електровъдици
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
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/144939/elektrovydici

Заем до 7000 лв.
ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ РАБОТИМ И ПРЕЗ ПРАЗНИЦИТЕ.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! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
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.
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0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/144938/zaem-do--7000-lv

КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН
Мини алармена система и подслушвателно устройство със GSM известяване и прослушване.
За повече информация вижте това клипче https://www.youtube.com/watch?v=9B6hhH_1aqM
или напишете в youtube " КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН "
http://obiavidnes.com/obiava/144937/kradcite-nyamat-pochiven-den

Охладител за видео карти NZXT Kraken G12
Охладител за видео карти NZXT Kraken G12, бял, съвместим с видеокарти от серията Kraken, Nvidia : Titan X, Titan,
Geforce GTX 1080 Ti, 1080, 1070, 1060, 980 Ti, AMD : RX 480, 470, R9 390X
http://obiavidnes.com/obiava/144936/ohladitel-za-video-karti-nzxt-kraken-g12

Тренинг курс за Сервитьори на круизни кораби
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Курсът се преподава от професионалист в сферата, който разполага с дългогодишен практически опит в областта.
Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията от НАПОО, а също и с най-новите и модерни
практики, прилагащи се при тази професия.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST
http://obiavidnes.com/obiava/144935/trening-kurs-za-servityori-na-kruizni-korabi

EATX/ATX/mATX/miniITX NZXT H700i
EATX/ATX/mATX/miniITX NZXT H700i, 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, с прозорец, синя, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/144934/eatxatxmatxminiitx-nzxt-h700i

EATX/ATX/mATX/miniITX NZXT H700i
EATX/ATX/mATX/miniITX NZXT H700i, 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0, с прозорец, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/144926/eatxatxmatxminiitx-nzxt-h700i

Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в оборудван бар и учебен кабинет. Приготвяне на над
80 коктейла:
- Високоалкохолни коктейли в шейкър, барова чаша, бостън шейкър,шотове
- Безалкохолни коктейли
- Топли напитки и кафета
- Шейкове, смутита, фрапета, айс коктейли
- Украси на коктейлите. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН,
вписано и сканирано в ЕР на НАПОО.
• Лиценз 200712420
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Курсът „Сервитьор-барман“ се преподава от професионалист в сферата, който разполага с дългогодишен
практически опит в областта. Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията от НАПОО, а също и
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с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.
http://obiavidnes.com/obiava/144925/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Готвачи редовно обучение
Център за професионално обучение СТС Варна провежда задълбоченo и персонално обучения по професия Готвач.
В Кулинарна школа СТС Варна, Вие и инж.Димитрова, ще приготвяте здравословни блюда и храни от целия сват. Ще
презентирате и дегустирате всичко което сте сътворили.Часовете по готварство са поучителни, образователни и
забавни.Освен персонални има и задачи, които се изпълняват в екип. Курсистите ще научат как се смесват различните
вкусовете, ще развият кулинарните си заложби, ще разберат за различните видове храни и тяхното здравословно
консумиране.
След завършване на обучението, всеки курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение
по образец 3-37 на МОН.Вписана и сканирана в ЕР на НАПОО.
http://obiavidnes.com/obiava/144924/kurs-za-gotvachi-redovno-obuchenie

Охладител за процесор Cooler Master Hyper 212 EVO
Охладител за процесор Cooler Master Hyper 212 EVO, съвместимост с Intel 2066/2011-3/2011/1366/1150/1151/1155/1156
AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
http://obiavidnes.com/obiava/144923/ohladitel-za-procesor-cooler-master-hyper-212-evo

500GB Hitachi HGST Ultrastar A7K2000
500GB Hitachi HGST Ultrastar A7K2000, SATA 3Gb/s, 7200 rpm, 32MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/144922/500gb-hitachi-hgst-ultrastar-a7k2000

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144921/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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
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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/144920/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
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Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144919/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144918/magnitna-titanieva-grivna

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
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Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/144917/masajna-kushetka--dvusekcionna

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/144916/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Лаптоп Lenovo Legion Y520 (80WK00YTRI)
Лаптоп Lenovo Legion Y520 (80WK00YTRI), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.5 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD IPS Display & GF GTX 1050 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.0 Type C, Free DOS, 2.4kg
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http://obiavidnes.com/obiava/144915/laptop-lenovo-legion-y520-80wk00ytri

500GB Hitachi HGST GST Deskstar 5K1000
500GB Hitachi HGST GST Deskstar 5K1000, SATA 3Gb/s, 7200 rpm, 8MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/144914/500gb-hitachi-hgst-gst-deskstar-5k1000

Външна батерия/power bank/ Defender Tesla 10000
Външна батерия/power bank/ Defender Tesla 10000, 10000 mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/144913/vynshna-bateriyapower-bank-defender-tesla-10000

Видео карта GF P104-100
Видео карта GF P104-100, 8GB, Gigabyte GV-NP104D5X-8G, PCI-E, GDDR5X, 256 bit
http://obiavidnes.com/obiava/144912/video-karta-gf-p104-100

Micro ATX Thermaltake View 21 TG
Micro ATX Thermaltake View 21 TG, 2 x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/144911/micro-atx-thermaltake-view-21-tg

Чанта за лаптоп Defender Monte
Чанта за лаптоп Defender Monte, до 17.3"(43.94), черна
http://obiavidnes.com/obiava/144910/chanta-za-laptop-defender-monte

Монитор Acer ED273Awidpx (UM.HE3EE.A01)
Монитор Acer ED273Awidpx (UM.HE3EE.A01), 27.0"(68.6cm) VA панел, Full HD, 4ms, 100 000 000:1, Display Port, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/144909/monitor-acer-ed273awidpx-umhe3eea01

Монитор Acer ED242QRwi (UM.UE2EE.001)
Монитор Acer ED242QRwi (UM.UE2EE.001), 23.6" (59.94 cm)VA панел, Full HD, 4ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/144908/monitor-acer-ed242qrwi-umue2ee001

16GB USB Flash Drive A-Data UV220 BLNV
16GB USB Flash Drive A-Data UV220 BLNV, USB 2.0, синя
http://obiavidnes.com/obiava/144907/16gb-usb-flash-drive-a-data-uv220-blnv

16GB USB Flash Drive A-Data UV220 GNPK
16GB USB Flash Drive A-Data UV220 GNPK, USB 2.0, розова-синя
http://obiavidnes.com/obiava/144906/16gb-usb-flash-drive-a-data-uv220-gnpk

Fujitsu CELVIN NAS QE705
Fujitsu CELVIN NAS QE705, двуядрен Freescale ARMv7 Cortex-A9 1.2GHz, 8TB (2x 4TB HDD), 512MB RAM, 2x LAN1000, 3x
USB A 3.0, 1x eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/144905/fujitsu-celvin-nas-qe705

32GB USB Flash Drive A-Data UV220 BKBL
32GB USB Flash Drive A-Data UV220 BKBL, USB 2.0, черна-синя
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http://obiavidnes.com/obiava/144904/32gb-usb-flash-drive-a-data-uv220-bkbl

Монитор HP EliteDisplay E243 (1FH47AA)
Монитор HP EliteDisplay E243 (1FH47AA), 23.8" (60.45 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 10000000:1, 250 cd/m2, Display Port,
HDMI, VGA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/144903/monitor-hp-elitedisplay-e243-1fh47aa

Трипод Hama Star Black 04469
Трипод Hama Star Black 04469, мин/макс. височина 60/153см, 1220г., 3кг товароносимост, алуминиев
http://obiavidnes.com/obiava/144902/tripod-hama-star-black-04469

32G USB A-Data UV100F Christmas
32G USB A-Data UV100F Christmas, USB 2.0, червена
http://obiavidnes.com/obiava/144901/32g-usb-a-data-uv100f-christmas

Трипод Hama Traveller 163 Ball 04291
Трипод Hama Traveller 163 Ball 04291, мин/макс. височина 21/163см, 1350г., 4кг товароносимост, алуминиев
http://obiavidnes.com/obiava/144888/tripod-hama-traveller-163-ball-04291

16GB USB Flash Drive A-Data UV320
16GB USB Flash Drive A-Data UV320, USB 3.1, черна-синя
http://obiavidnes.com/obiava/144887/16gb-usb-flash-drive-a-data-uv320

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.
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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/144886/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/144885/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144884/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/144883/kurs-gotvach---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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144882/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/144881/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144880/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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/144879/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/144878/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.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144877/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/144876/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
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“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144875/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/144874/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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144873/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/144872/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/144871/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/144870/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
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“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/144869/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/144868/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144867/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Телевизор Philips 55POS9002/12
Телевизор Philips 55POS9002/12, 55"(138.8 cm) 4k UHD OLED Smart TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, Wi-Fi, LAN, 4x HDMI, 2x
USB, Android
http://obiavidnes.com/obiava/144866/televizor-philips-55pos900212

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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144865/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144864/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/

Страница 21/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144863/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144862/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144861/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144860/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144859/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144858/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144857/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144856/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144855/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Прахосмукачка Philips FC8681/09
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Прахосмукачка Philips FC8681/09, с торба, клас A+, 4л вместимост, филтър против алергии, 650W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/144854/prahosmukachka-philips-fc868109

Курсове по английски език в София
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати FCE, CAE, CPE и IELTS.
LanguageCert сертификати по английски език – общ английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners най-високи стандарти за качество.
Интензивни курсове по английски език, подходящи, както за ученици, така и за възрастни.
Научете повече за нашите курсове на: http://met-school.com/
http://obiavidnes.com/obiava/144853/kursove-po-angliyski-ezik-v-sofiya

Иновативен метод за обучение по английски език за деца - Хелен Дорон
Методът е разработен от лингвистката Хелен Дорон през 1985 г. Тази уникална методология позволява на децата да
учат английски още от бебешка възраст по същия начин, по който учат и майчиния си език – чрез слушане, похвала и
насърчаване.
http://obiavidnes.com/obiava/144852/inovativen-metod-za-obuchenie-po-angliyski-ezik-za-deca---helen-doron

Селфи стик Fresh & Rebel Wireless Selfie(черен)
Селфи стик Fresh & Rebel Wireless Selfie(черен), монопод за "селфи" снимки, телескопична дръжка до 80см, с
презареждаема батерия, Bluetooth 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/144851/selfi-stik-fresh--rebel-wireless-selfiecheren

Ламин.фолио
Ламин.фолио, Hama Hot Laminating Film 50054, А4, 80 микрона, 25листа/пакет
http://obiavidnes.com/obiava/144850/laminfolio

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/144849/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Геймпад Motorola PG38C01910
Геймпад Motorola PG38C01910, гейминг, безжичен, за Moto z series, черен
http://obiavidnes.com/obiava/144848/geympad-motorola-pg38c01910

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/144847/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/144846/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/144845/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/144844/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Fashion Inside: Котешки токчета за грациозна походка
Токчетата, наричани още kitten heels или половин стилето, правят своето сигурно завръщане. Те предизвикват доста
бурни и противоречиви реакции и мнения, но като истинска котка успяха да пристъпят на пръсти по улиците на модните
столици и гардероба на не една модна блогърка.
http://obiavidnes.com/obiava/144843/fashion-inside-koteshki-tokcheta-za-graciozna-pohodka

CD-R media 700MB MAXELL Shrink
CD-R media 700MB MAXELL Shrink, 52x, 25бр.
http://obiavidnes.com/obiava/144842/cd-r-media-700mb-maxell-shrink

Микрофон Arozzi Colonna
Микрофон Arozzi Colonna, настолен, USB 2.0, 3.5mm жак, 114dB, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/144841/mikrofon-arozzi-colonna

Микрофон Arozzi Colonna
Микрофон Arozzi Colonna, настолен, USB 2.0, 3.5mm жак, 114dB, розов
http://obiavidnes.com/obiava/144840/mikrofon-arozzi-colonna

Микрофон Arozzi Colonna
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Микрофон Arozzi Colonna, настолен, USB 2.0, 3.5mm жак, 114dB, златист
http://obiavidnes.com/obiava/144839/mikrofon-arozzi-colonna

Микрофон Arozzi Colonna
Микрофон Arozzi Colonna, настолен, USB 2.0, 3.5mm жак, 114dB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/144838/mikrofon-arozzi-colonna

Захранване Zalman ZM850-EBT
Захранване Zalman ZM850-EBT, 850W, 80+ Gold, изцяло модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/144837/zahranvane-zalman-zm850-ebt

Лаптоп Acer TravelMate B117-M-C07X (NX.VCHEX.012)
Лаптоп Acer TravelMate B117-M-C07X (NX.VCHEX.012), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48 GHz, 11.6" (29.46
cm) HD Display (HDMI), 2GB, 64GB MMC, Windows 10 Pro, 1.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/144836/laptop-acer-travelmate-b117-m-c07x-nxvchex012

Защитно фолио TP-Link за TP-Link Neffos X1 Lite
Защитно фолио TP-Link за TP-Link Neffos X1 Lite, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/144819/zashtitno-folio-tp-link-za-tp-link-neffos-x1-lite

USB флаш памет на страхотни цени от Vraybg.com
Никога не оставайте без допълнителна памет с нашите usb памети. Във Vraybg.com ще отркиете най-голямото
разнообразие от флашки. Нашите атрактивни модели са с различен капацитет и дизайн и могат да удовлетворят всяко
клиентско изискване. Посете уеб сайта ни и поръчайте още сега своята usb памет!
http://obiavidnes.com/obiava/144818/usb-flash-pamet-na-strahotni-ceni-ot-vraybgcom

Смарт часовници на атрактивни цени от Vraybg.com
Смарт часовници на атрактивни цени! Посетете още сега уеб сайта на Vraybg.com, за да вземете своя смарт часовник.
Разполагаме с богата гама от модели със страхотен дизайн и функционалности. Смарт часовниците са идеално
допълнение към всеки стил и начин на живот. Не се колебайте и се възползвайте още сега от най-добрите ни
предложения.
http://obiavidnes.com/obiava/144817/smart-chasovnici-na-atraktivni-ceni-ot-vraybgcom

Висококачествени смарт гривни от Vraybg.com
Vraybg.com е онлайн магазин за електронни джаджи и мобилни и смарт аксесоари. На своите клиенти предлагаме
богата гама от смарт гривни с различни функционалности и дизайн, които могат да задоволят всеки вкус. Не се
колебайте и посетете нашия уеб сайт, за да закупите още сега своята смарт гривна.
http://obiavidnes.com/obiava/144816/visokokachestveni-smart-grivni-ot-vraybgcom

7 клас - курсове по математика и БЕЛ
„Знам и Мога“ е сдружение с дългогодишен опит в бранша, което вече две десетилетия успешно предоставя курсове за 7
клас по БЕЛ и математика и подготвя за кандидатстване и прием след 7 клас. Ние държим на традициите, но винаги
съобразяваме курсовете си с всички нови изисквания на МОН.
http://obiavidnes.com/obiava/144815/7-klas---kursove-po-matematika-i-bel

Получавайте кредит с 3% лихвен процент без предплащане
Получавайте кредит с 3% лихвен процент без предплащане
Нуждаете ли бизнес заем? Нуждаете ли се от заем, за да разширите бизнеса си? Ние можем да помогнем на вас и вашия
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бизнес. Не се изисква обезпечение. Минималната сума, която заемаме, е 1000 хиляди долара. Максималният размер, който
заемаме, е 150 милиона долара. Кредитите са одобрени в рамките на 3 работни дни. За да получите повече информация,
изпратете
електронна поща: macrocreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/144814/poluchavayte-kredit-s-3-lihven-procent-bez-predplashtane

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144813/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Най-добрият начин да отслабнете - Липовон
Спри губиш време и усилия с тежки тренировки във фитнес залата, спрете нездравословни и продължителни диети,
които имат само кратък и несигурен дългосрочен ефект след изчерпване на тялото си. Ние всички знаем, че
недохранването, което сте кандидатствали месец след месец е вредно за вашето тяло. Но с нашия естествен продукт за
бързо отслабване Липовон, можете бързо да отслабнете и да подобрите вашата фигура.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/144812/nay-dobriyat-nachin-da-otslabnete---lipovon

Заем до 1500 лева от БЗД
Българско заемно дружество е част от финансова институция. Всичко става само Онлайн. Без офиси, будки или гишета,
пред които да се редиш. Без ненужни и неприятни посещения вкъщи. При нас взимаш кредит бързо, дискретно и удобно.
Предлагаме заем до 1500 лева, както и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/144811/zaem-do-1500-leva-ot-bzd

Кандидатствайте за бърз и надежден заем днес
Имате ли нужда от заем? Предлагаме заеми Независимо дали сте предприемач, който иска да започне бизнес или някой,
който търси личен заем. Това е важна възможност за вас да получите необходимия заем. Ние предлагаме кредити за
всякакви цели. Независимо дали искате да изплатите съществуващи заеми, да консолидирате кредита, да дадете на
вашия дом преобразяване или да инвестирате в кола, този кредит може да ви помогне да го направите да се свържете с
мен чрез rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/144810/kandidatstvayte-za-byrz-i-nadejden-zaem-dnes

Транспорт на картини
Транспорт на картини на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144809/transport-na-kartini

Превоз на товари
Превоз на товари на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144808/prevoz-na-tovari

Спедиция
Спедиция на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144807/spediciya

Страница 31/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

Международни куриерски услуги
Международни куриерски услуги на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144806/mejdunarodni-kurierski-uslugi

Хладилен транспорт
Хладилен транспорт на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144805/hladilen-transport

Пратки от Китай
Пратки от китай на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144804/pratki-ot-kitay

Морски транспорт
Морски транспорт на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144803/morski-transport

Митническа агенция
Митническа агенция на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144802/mitnicheska-agenciya

Международни пратки
Международни пратки на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144801/mejdunarodni-pratki

Въздушен транспорт
Въздушен транспорт на изгодни цени
http://obiavidnes.com/obiava/144800/vyzdushen-transport

Почивка в хотел Фокус
Добре дошли в Семеен Хотел Фокус - Варна.
Независимо дали пътувате по работа или сте на почивка във Варна, ние ще Ви осигурим приятен престой и домашен уют
на разумни цени.
Ние предлагаме:
• 12 стандартни стаи
• 3 студия
• 3 апартамента
Всички стаи, студиа и апартаменти са чисти, просторни, като всяка има собствен балкон. Те са оборудвани с климатик,
кабелна телевизия, телефон, безплатен Wi-Fi интернет и винаги зареден мини-бар. За удобството на нашите гости,
стаите се обслужват всекидневно и чистота е гарантирана.Около Семеен хотел Фокус - Варна:
Семеен хотел Фокус е разположен в зона известна с името Почивка.
Близостта до морския бряг в съчетание с изключително благоприятния климат - мека и топла зима и прохладно лято с
лек морски бриз, прави хотел Фокус Варна един много добър избор за вашия престой във Варна.
Непосредствената близост до Морската градина Ви предлага възможности като:
• Разходка пеш или с велосипед
• Плаж
• Делфинариум
• Тенис кортове
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• Зоопарк и Природонаучен музей
• Морски спортове, ветроходство, риболов и др.
• Кафенета, барове, ресторанти и дискотеки на морския бряг
• Много спортни и културни прояви в Двореца на културата и спорта
• Театрални представления, концерти и др. в Летния театър
• Детски увеселителен парк.
http://obiavidnes.com/obiava/144799/pochivka-v-hotel-fokus

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ РАБОТИМ И ПРЕЗ ПРАЗНИЦИТЕ. Моля. звънете през работно време
от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
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.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/144798/zaem-do--7000-lv

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/144785/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
При болки в кръста и гърба, дископатии, дискови хернии, гръбначни изкривявания, неправилно седене.
При продължителна работа в седнало положение или при шофиране.
- Поставя гръбначният стълб в анатомично положение и освобождава напрежението от продължително седене и
шофиране.
- Възможност за лесно поставяне на автомобилна седалка, офис и обикновен стол.
Анатомичната облегалка е чудесен избор за вашето здраве и стойка. Тя е лека, удобна и лесно преносима. Поставянето
на всякакъв стол е просто и лесно. Анатомичната облегалка задържа гръбначния стълб в положение, което освобождава
натоварването в прешлените и дискалните пространства, чрез правилно разпределение на тежеста на тялото.
Благодарение на облегалката продължителното седене на работното място или пред компютъра не създава умора. В
автомобил или автобус, особено при продължително пътуване, осигурява комфорт и удобство – кръстът не се изпотява
и изчезва усещането за напрежение от продължителното седене и вибрациите. Анатомичната облегалка се препоръчва
за хора с проблеми в кръста, неправилна стойка при седене и изпотяване на гърба. Тя е чудесно средство за профилактика
на гръбначния стълб. При наличието на заболяване тя подпомага терапевтичните мерки и усилва ефекта на лечението.
http://obiavidnes.com/obiava/144784/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka
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2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144783/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144782/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane
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Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/144781/masajna-kushetka--dvusekcionna

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
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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/144780/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144779/dopylnitelni-dohodi-ot-internet
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Медиа плейър COOD-E TV 4K
Медиа плейър COOD-E TV 4K, осемядрен Cortex A53, 2GB DDR4 RAM, 16GB Flash памет, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, HDMI, USB,
LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/144778/media-pleyyr-cood-e-tv-4k

Медиа плейър COOD-E TV Full HD
Медиа плейър COOD-E TV Full HD, четириядрен 1.5GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash памет, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, HDMI,
USB, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/144777/media-pleyyr-cood-e-tv-full-hd

Медиа плейър DUNE Duo 4K
Медиа плейър DUNE Duo 4K, двуядрен Sigma Designs SMP8758 1.2GHz, 2GB RAM, 8GB Flash памет, Wi-Fi, HDMI, USB,
LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/144776/media-pleyyr-dune-duo-4k

Медиа плейър DUNE Solo 4K Base
Медиа плейър DUNE Solo 4K Base, двуядрен Sigma Designs SMP8758 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет, Wi-Fi, HDMI,
USB, LAN1000
http://obiavidnes.com/obiava/144775/media-pleyyr-dune-solo-4k-base

Телчета за телбод Kangaro T-10
Телчета за телбод Kangaro T-10, 1000бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/144774/telcheta-za-telbod-kangaro-t-10

Телчета за телбод Kangaro №10
Телчета за телбод Kangaro №10, 1000бр. в опаковка, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/144773/telcheta-za-telbod-kangaro-10

Телчета за телбод Kangaro №10
Телчета за телбод Kangaro №10, 1000бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/144772/telcheta-za-telbod-kangaro-10

Кабари Centrum
Кабари Centrum, 100бр. в опаковка, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/144771/kabari-centrum

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/144769/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn-3dkoe

Кабари Centrum
Кабари Centrum, 36бр. в опаковка, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/144770/kabari-centrum
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Линия Ark
Линия Ark, 20cm, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/144768/liniya-ark

Линия Mas
Линия Mas, 100cm, метална
http://obiavidnes.com/obiava/144767/liniya-mas

Линия Mas
Линия Mas, 30cm, метална
http://obiavidnes.com/obiava/144762/liniya-mas

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144760/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Линия Mas
Линия Mas, 40cm, метална
http://obiavidnes.com/obiava/144759/liniya-mas

Линия Mas
Линия Mas, 50cm, метална
http://obiavidnes.com/obiava/144743/liniya-mas

Пергел Centrum
Пергел Centrum, метален, съдържа допълнителни графити, черен
http://obiavidnes.com/obiava/144742/pergel-centrum

Пергел Centrum
Пергел Centrum, метален, съдържа допълнителни графити, син
http://obiavidnes.com/obiava/144741/pergel-centrum

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/144740/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn-3dkoe

Пергел Centrum
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Пергел Centrum, метален, син
http://obiavidnes.com/obiava/144739/pergel-centrum

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/144738/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana

Продавам смартфон Huawei P8 lite black dual sim.
Телефонът е с пълен комплект - кабел+адаптер, слушалки, книжка и кутия. Няма забележки, ползван е със стъклен
протектор и кейс (който влиза в комплекта). Телефон за връзка 988829890 При получаване има преглед и тест.
http://obiavidnes.com/obiava/144737/prodavam-smartfon-huawei-p8-lite-black-dual-sim

Тригълник за бяла дъска
Тригълник за бяла дъска, дължина 50см., жълт
http://obiavidnes.com/obiava/144736/trigylnik-za-byala-dyska

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
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придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
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/144735/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/144734/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
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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/144733/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/144732/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
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работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144731/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/144730/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.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса 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/144729/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144728/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

Страница 43/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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/144727/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144726/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144725/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144724/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
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/144723/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144722/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник 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/144721/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144720/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
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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.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди 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/144719/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144718/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

Страница 48/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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/144717/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144716/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
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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: 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/144715/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144714/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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/144713/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-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/144712/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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/144711/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/144710/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.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144709/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144708/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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/144707/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn-3dkoe

Мебели на изгодни цени!
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Голямо разнообразие от мебели на достъпни цени - столове, маси,дивани,кухни,спални и още много други.
http://obiavidnes.com/obiava/144706/mebeli-na-izgodni-ceni

Изработка на сайт на ТОП цена
FIGFHT4DIGITAL е дигитална агенция, чиято цел е да интегририра и представи вашия бизнес по най-добрия и успешен
начин в онлайн пространството. Специализирани сме в създаването на цялостни дигитални стратегии и визии за
вашият бизнес във виртуалния свят. Успехът ни се дължи на висококачествения метод на работа и индивидуалния
подход към всички наши клиенти. Постепенно достигнахме до статута на ,,Full Sevice Digital Agency’’, което е едно от
основните ни предимства. Екипът на FIGHT4DIGITAL е с дългогодишен опит в извършването на всички дигитални услуги
които предлага, също така сертифициран за всяка една от тях: Уеб програмиране, SEO , Графичен и Уеб дизайн,
Дигитален маркетинг. Нашият екип от опитни професионалисти ще сподели с Вас богат опит, ефективни стратегии и
ноу-хау, за да успеем заедно в постигането и осъществяването на Вашите бизнес цели.
http://obiavidnes.com/obiava/144705/izrabotka-na-sayt-na-top-cena

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/144704/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
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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/144703/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/144702/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/144701/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/144700/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/144699/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/144698/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Дамски ски обувки DALBELLO ASPIRE 60 LS - 24.5
Нови дамски ски обувки DALBELLO ASPIRE 60 LS, размер 38 1/2 (24.5)
• Bi-injected easy open Overlap construction
- Два различни твърди материала са обединени в една структура, за да комбинират сила и комфорт
• Флекс индекс: 55
• F-65 поликарбонатни щраймера - 2 микро / 2 макро
• Ширина на обувката: 105 мм.
• Терен: Писта
• Категория: All Mountain
• Ниво: начинаещи
• Произведено в Италия
http://obiavidnes.com/obiava/144697/damski-ski-obuvki-dalbello-aspire-60-ls---245

СЕКЦИЯ
Нова холна секция от 2 части с LED осветление и допълнителен рафт.
Продава се без ТВ модула.
- корпус от 16мм ПДЧ в перлено бяло
- врати от 16мм МДФ с PVC фолио в бял гланц
- 4 мм закалено стъкло на витрините
- рафтове от 5мм неподсилено стъкло
- PVC дръжки в цвят хром мат
- PVC стъпки
материал: ПДЧ/МДФ
цвят: БЯЛ/БЯЛ ГЛАНЦ
http://obiavidnes.com/obiava/144696/sekciya

УРЕД ЗА ОЗОНОВ ИЗПАРИТЕЛ
Тази мини машина работи, за да загрее водата и да я превърне в пара.
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Не само парата спомага за ускоряване на циркулацията и усвояването на храната, което може да направи кожата
свежа, но също така може да помогне на отворените пори, за да стимулира обмяната на веществата и да изчисти
прекомерния себум, който може дълбоко да почисти кожата и да я изясни.

Характеристика:
По-добро кръвоснабдяване: Парниците причиняват разширяване на кръвоносните съдове, което води до повече кръв към
повърхността на кожата. Тъй като кръвта носи хранителни вещества и кислород в тялото, увеличеният приток на кръв
към кожата на лицето ви насърчава меко, здравословно и с блясък.

Дълбоко почистване: Парниците за лице помагат да се отървете от замърсяванията, които са погребани под кожата.
Физическите пароизолатори отварят порите, като позволяват на кожата да диша и пренася масло, мръсотия и други
токсини на повърхността, където те могат да бъдат измити.

Препоръчително Разстояние между лицето и дюзата:
20-25 см (мазна кожа),
30-35 см (суха кожа),
25-30 см (неутрална или смесена кожа)
или 35 см (чувствителна кожа)

Някои ароматизирани масла не са подходящи за директно приложение върху кожата, което може да предизвика
дразнене или алергия.
http://obiavidnes.com/obiava/144695/ured-za-ozonov-izparitel

УРЕД ЗА МИКРОДЕРМАБРАЗИО
Уред с двойно действие предназначен за употреба вкъщи. С негова помощ се извършва диамантено микродермабразио и
вакуумна стимулация. Справя се с признаците на стареене, за да бъде кожата по-красива и по-млада. Отстранява
мъртвите клетки, стимулира кръвообращението и образуването на нови клетки. Подобрява тонуса, текстурата на
кожата и еластичността й. Прави възрастовите петна и кожните несъвършенства по незабележими и намалява
белезите от акне. Заличава фините бръчки и намалява появяването на линии в зоната на очите. Подходящ за всички
типове кожа!
Характеристика:
- Подмладяване на повредената от слънце кожа, чрез дермабразио функцията - лицето, шията, раменете, гърба, ръцете
и краката
- Намаляване на старчески петна.
- Минимизиране на петна оцветяване на кожата, лунички.
- Намаляване на повърхностни белези от минали травми и акне.
- Почистване на черни точки и кистички по най-ефективен начин, което предотвратява появата на акне.
- Намаляване на мазна кожа.
- Подобряване на цялостното здраве на кожата.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Вакуум интензивност: 30-5OcmHg
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6 накрайници
Мощност: 5OW
Photon: Blue Light 415 nm
Дисплей: LCD екран
Напрежение: AC 100 ~ 40V 50 / 60Hz
Бруто тегло: 1,5 кг
Материали: ABS пластмаса
Размер на опаковката: 26 * 20 * 12см
Микродермабразио
За повече информация:
http://www.ibeautymachine.com/home-use-diamond-dermabrasion-device-handheld-diamond-skin-peeling-system-deep-skin-cleansi
ng-diamond-17.html
https://www.youtube.com/watch?v=15cviltKXMY
http://obiavidnes.com/obiava/144694/ured-za-mikrodermabrazio

Инкубатори - Коледна промоция
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/144693/inkubatori----koledna-promociya

GLOBAL - международна кредитна карта
GLOBAL - международна кредитна карта с лимит до 3000 лв.
Заем до 5000 лв. Годишна лихва 20%. Максимален срок за погасяване 36 м.
Заем до 15 000 лв. Годишна лихва 20%. Срок на погасяване - по договаряне.
Шанс за одобрение и при влошена кредитна история. (Трудов договор - задължителен)
На равни месечни вноски и без промяна на лихвения % по време на погасяване на заема.
http://mirab5.wixsite.com/global
http://obiavidnes.com/obiava/144692/global---mejdunarodna-kreditna-karta

КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН
Мини алармена система и подслушвателно устройство със GSM известяване и прослушване.
За повече информация вижте това клипче https://www.youtube.com/watch?v=9B6hhH_1aqM
или напишете в youtube " КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН "
http://obiavidnes.com/obiava/144691/kradcite-nyamat-pochiven-den

КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН
Мини алармена система и подслушвателно устройство със GSM известяване и прослушване.
За повече информация вижте това клипче https://www.youtube.com/watch?v=9B6hhH_1aqM
или напишете в youtube " КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН "
http://obiavidnes.com/obiava/144690/kradcite-nyamat-pochiven-den

Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
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В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/144689/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

Заем за празниците до 5000 лв. годишна лихва 25% Срок по договаряне.
За кандидатстване изпратете имейл с три имена и егн или попълнете онлайн формуляра.
https://form.jotformeu.com/73363159266361
http://obiavidnes.com/obiava/144688/zaem-za-praznicite-do--5000-lv-godishna-lihva-25-srok-po-dogovaryaneza-kandida

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
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/144687/elektrovydica--koledna-promociya

Кредити без поръчител, ипотека и допълнителни плащания
Кредити без поръчител, ипотека и допълнителни плащания ( като застраховка по кредита и други такива )
Трудов договор задължителен! Последна месторабота - трудов стаж не по-малко от две години!
до 10 000 лв. при 20 % годишна лихва http://syborg.wixsite.com/rudiko
http://obiavidnes.com/obiava/144686/krediti-bez-porychitel-ipoteka-i-dopylnitelni-plashtaniya

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ РАБОТИМ И ПРЕЗ ПРАЗНИЦИТЕ. Моля. звънете през работно време
от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
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.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/144685/zaem-do--7000-lv

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.
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Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/144684/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144683/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
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Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/144682/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
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Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/144681/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Access point/Аксес пойнт Asus Lyra 3 in 1
Access point/Аксес пойнт Asus Lyra 3 in 1, 2.4GHz(400Mbps)/2x 5GHz(867Mbps), LAN10/100/1000, 1x RJ-45 Console port, 7x
вътрешни антени
http://obiavidnes.com/obiava/144680/access-pointakses-poynt-asus-lyra-3-in-1

IP камера Creative Live! Cam IP SmartHD
IP камера Creative Live! Cam IP SmartHD, домашна/портативна, 1Mpix(1280x720@25fps), H.264, Wi-Fi, вътрешна,
microUSB, microSD слот, микрофон и говорител, черна
http://obiavidnes.com/obiava/144679/ip-kamera-creative-live-cam-ip-smarthd

IP камера Creative Live! Cam IP SmartHD
IP камера Creative Live! Cam IP SmartHD, домашна/портативна, 1Mpix(1280x720@25fps), H.264, Wi-Fi, вътрешна,
microUSB, microSD слот, микрофон и говорител, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/144678/ip-kamera-creative-live-cam-ip-smarthd
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Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook JPB626(2)-RB-P, за Basic 3, Basic Lux, Basic Touch 2, Touch Lux 3, червен
http://obiavidnes.com/obiava/144677/kalyf-za-elektronna-kniga

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook JPB626(2)-LB-P, за Basic 3, Basic Lux, Basic Touch 2, Touch Lux 3, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/144676/kalyf-za-elektronna-kniga

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook JBP626(2)-GL-P, за Basic 3, Basic Lux, Basic Touch 2, Touch Lux 3, сив
http://obiavidnes.com/obiava/144675/kalyf-za-elektronna-kniga

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/144674/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
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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/144673/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/144672/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/144671/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 67/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.12.2017

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/144670/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%2
http://obiavidnes.com/obiava/144669/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/144668/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
Здравейте
Признавам доброто приемане на вашето послание. Искам да ви информирам
че съм готов да ви отпусна финансиране от 17000 лв
Ето план за погасяване на 17000 лева
Сума, поискана
17000 лева
Лихвен процент
5%
Продължителност на
10години, 120 месеца
Месечно погасяване
149 лв
Възстановяването е насрочено от 05-то число на всеки месец.
след това
преди да споделя този договор за заем; Вие също трябва да ми дадете
следната информация:
име............................
първи........................
секс...........................
страна.......................
град...........................
професия................ .
Полезността на заема..........
Месечна рецепта....................
Вашата двустранна лична карта или вашият паспорт или
Вашият шофьорска книжка и пълна снимка.
Благодаря ви за разбирането
http://obiavidnes.com/obiava/144667/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
Здравейте
Признавам доброто приемане на вашето послание. Искам да ви информирам
че съм готов да ви отпусна финансиране от 17000 лв
Ето план за погасяване на 17000 лева
Сума, поискана
17000 лева
Лихвен процент
5%
Продължителност на
10години, 120 месеца
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Месечно погасяване
149 лв
Възстановяването е насрочено от 05-то число на всеки месец.
след това
преди да споделя този договор за заем; Вие също трябва да ми дадете
следната информация:
име............................
първи........................
секс...........................
страна.......................
град...........................
професия................ .
Полезността на заема..........
Месечна рецепта....................
Вашата двустранна лична карта или вашият паспорт или
Вашият шофьорска книжка и пълна снимка.
Благодаря ви за разбирането
http://obiavidnes.com/obiava/144666/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Мини алармена система
Мини алармена система и подслушвателно устройство със GSM известяване и прослушване.
За повече информация вижте това клипче https://www.youtube.com/watch?v=9B6hhH_1aqM
или напишете в youtube " КРАДЦИТЕ НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН "
http://obiavidnes.com/obiava/144665/mini-alarmena-sistema

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144664/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Видео карта Radeon RX580
Видео карта Radeon RX580, 8GB, SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8G G5, PCI-E 3.0, DDR5, 256 Bit, 1x DVI-D, 2x HDMI, 2x
DisplayPort 1.4
http://obiavidnes.com/obiava/144663/video-karta-radeon-rx580

Медиа плейър Google Chromecast Ultra 4k
Медиа плейър Google Chromecast Ultra 4k, Wi-Fi, HDR поддръжка, microUSB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/144662/media-pleyyr-google-chromecast-ultra-4k
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Мрежови адаптер j5Create JCE131
Мрежови адаптер j5Create JCE131, от USB 3.0 Type C(м) към RJ-45 10/100/1000Base-T(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/144661/mrejovi-adapter-j5create-jce131

Продавам смартфон Huawei P8 lite black dual sim
Телефонът е с пълен комплект - кабел+адаптер, слушалки, книжка и кутия. Няма забележки, ползван е със стъклен
протектор и кейс (който влиза в комплекта). Телефон за връзка 988829890 При получаване има преглед и тест.
http://obiavidnes.com/obiava/144660/prodavam-smartfon-huawei-p8-lite-black-dual-sim

Безжична колонка Google Home Mini Speaker
Безжична колонка Google Home Mini Speaker, за Google Home система, микрофон, контрол чрез гласови команди,
microUSB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/144659/bezjichna-kolonka-google-home-mini-speaker

Портативна лампа Energizer LED Clip Light
Портативна лампа Energizer LED Clip Light, с щипка, удобна за книги, 11 lm, до 25 часа време за работа, осветяване до 4м
http://obiavidnes.com/obiava/144658/portativna-lampa-energizer-led-clip-light
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