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Инкубатори - време е за люпене!
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/146928/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Електровъдици - Borisof & son
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/146927/elektrovydici---borisof--son

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! 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/146926/zaem-do--7000-lv

Дълго черно кожено манто
Мантото е размер 46, с качулка и подплата, не е носено
http://obiavidnes.com/obiava/146937/dylgo-cherno-kojeno-manto

Правилно съхранение на стоките в склада
Обучението ще се проведе в Русе на 14.02.2018 г и в Пловдив на 14.06.2018 г. Теми: Класификация и проследимост на
стоките. Намаляване времето за обработка на товарите. Стокознание и прилагането му при съхранение на стоките.
Специфично складиране и съхранение на товарните единици. Складиране и съхранение на опасни товари. Условия за
запазване на товарите. Спазване изискванията за съхранение и товаро-разтоварни работи. Трудово право. Права и
задължения на служителите. Търговско право. Борба с корупцията и прането на пари. Предотвратяване на злоупотреби.
Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цената е без ДДС
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http://obiavidnes.com/obiava/146936/pravilno-syhranenie-na-stokite-v-sklada

Конфликти на интереси и антикорупционни практики
Обучението ще се проведе в Русе на 15.02.2018 г. и в Пловдив на 15.06.2018 г. Теми: Корупционни казуси. Превантивни
мерки. Спестявания и тенденции в склада. Административна и бизнес етика и комуникация. Водене на преговори.
Управление на конфликти. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146935/konflikti-na-interesi-i-antikorupcionni-praktiki

Управление на флотния парк
Обучението ще се проведе: в София на 23.03.2018 г., в Пловдив на 25.06.2018 г. и на 10.10.2018 г., в Русе на 28.06.2018 г.
теми: Организация на автопарка. Избор на стратегия за автопарка. Организация на движението на собствения
автопарк. Застраховки и отчитане на щетите. Обща характеристика на експлоатация на флотния парк. Срок за
записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146934/upravlenie-na-flotniya-park

Договорите във веригата за доставки
Обучението ще се проведе: в София на 22.02.2018 г,, в Пловдив на 24.02.2018 г. и на 20.07.2018 г., в Русе на 13.03.2018 г.
Теми: Пропуски при подписване на договорите. Договор за наем на склад и техника. Договор за превоз. Договор за покупка
или наем на софтуер. Договор с под-изпълнител. Изпълнение и неизпълнение на договорените клаузи. Правни последици от
неизпълнението. Закон за защита на потребителите. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението.
Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146933/dogovorite-vyv-verigata-za-dostavki

Изпълнение на поръчките в склада
Обучението ще се проведе: в София на 21.03.2018 г. , в Русе на 30.04.2018 г., в Пловдив на 08.10.2018 г. Теми: Обработка,
складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и специализирана
техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки. Предаване на пратките и
документите.Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада
- ползи и експлоатация.Отчитане на доставките и товарооборота. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на
обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146932/izpylnenie-na-porychkite-v-sklada

Специфики на складовия занаят
Обучението ще се проведе: в София на 21.02.2018 г., в Пловдив на 23.02.2018 г. и на 19.07.2018 г., в Русе на 12.03.2018 г.
Теми: Основни понятия в склада. Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на товарите в склада. Физическо
и документално приемане на материали в склада. Заприхождаване. Принципи и начини на подреждане на стоките.
Методи за поддържане на техническото състояние на складово-транспортната техника. Изменение на техническото
състояние при експлоатацията на транспортната техника. Основни фактори, влияещи върху изменението на
техническото състояние. Организация на сервизната дейност. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на
обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146931/specifiki-na-skladoviya-zanayat

Оптимизация на складовата дейност
Обучението ще се проведе:в Пловдив на 24.02.2018 г. и на 20.07.2018 г., в Русе на 13.03.2018 г., в София на 22.03.2018 г.
Теми: Типове складиране - свободно, под митнически надзор, временно складиране на стоки. Документация в склада.
Складова отчетност. Точни инвентаризации. Изпълнение на поръчките. Правилна техническа експлоатация на
помещения и техника. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146930/optimizaciya-na-skladovata-deynost

Увеличаване на производствения капацитет с наличните ресурси
Теми: Обучението ще се проведе в София на 30.03.2018 г. Теми: Обезпечаване на производството. Видове буфери.
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Приложения на буферите. Търсене на тясното място. Увеличаване на капацитета с наличните хора и машини. Създаване
на решение. Внедряване на решението. Отчитане на резултатите. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на
обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146929/uvelichavane-na-proizvodstveniya-kapacitet-s-nalichnite-resursi

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/146925/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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! 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/146924/zaem-do--7000-lv

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
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Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146923/kana-za-alkalna-voda

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
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
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Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
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/146922/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
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Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146921/masajna-kushetka-magicpro

Видео карта AMD Radeon RX 570
Видео карта AMD Radeon RX 570, 4GB, ASUS Expedition Radeon RX 570, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/146920/video-karta-amd-radeon-rx-570

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;
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- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146919/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/146918/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
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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 успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146917/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/146916/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.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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/146915/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/146914/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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/146913/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
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http://obiavidnes.com/obiava/146912/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/146911/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/146910/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/146909/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/146908/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
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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: 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/146907/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/146906/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana
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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/146905/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146904/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/146903/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/146902/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

04.02.2018

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146901/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/146900/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146899/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Захранване Cooler Master MasterWatt Maker 1500
Захранване Cooler Master MasterWatt Maker 1500, 1500W, Active PFC, 80+ Titanium, изцяло модулно, Bluetooth 3.0, 135mm
вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/146898/zahranvane-cooler-master-masterwatt-maker-1500

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/146389/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение /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.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146897/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie-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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146896/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.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146895/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146894/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.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146893/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146892/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
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успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146891/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата стра
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146890/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-stra

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
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• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате
Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност
или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/146889/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Захранване Cooler Master MWE 500
Захранване Cooler Master MWE 500, 500W, Active PFC, 80+, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/146888/zahranvane-cooler-master-mwe-500

Захранване Cooler Master V650 RS650-AFBAG1-EU
Захранване Cooler Master V650 RS650-AFBAG1-EU, 650W, Active PFC, 80+ Gold, изцяло модулно, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/146887/zahranvane-cooler-master-v650-rs650-afbag1-eu

0882551735, ЕКСПРЕСНИ строителни ремонти без почивен ден.
0882551735,КАЧЕСТВЕНИ ШПАКЛОВКИ,ЛАТЕКС,ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ДОГРАМА И ВРАТИ С
ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ,МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ ЗАМАЗКИ ЗИДАРИЯ.И ДР.ДОВЪРШИТЕЛНИ
РЕМОНТИ ,РАБОТИ СЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ,ЧИСТО И КОРЕКНО И НА РЕАЛНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/146886/0882551735-ekspresni-stroitelni-remonti-bez-pochiven-den

Охлаждаща подложка за лаптоп Cooler Master Notepal L2
Охлаждаща подложка за лаптоп Cooler Master Notepal L2, за лаптопи до 17" (43.18 cm), синя подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/146885/ohlajdashta-podlojka-za-laptop-cooler-master-notepal-l2

Кандидатствайте за бърз и надежден заем днес
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146884/kandidatstvayte-za-byrz-i-nadejden-zaem-dnes

Въдухоочистител на въздуха - Пречиствател на въздуха - ТехноМаг - www.TehnoMag.net - София
- от Вносителя
НОВО - Сензорен смарт въздухопречиствател - с антиалергично и антибактериално действие и светлинни ефекти. За
отстраняване на дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени помещения до 50 кв. м. Със седем нива на
пречистване на въздуха, включваща 4 - степенна мултисистема на филтрация, плюс УВ лампа, йонизатор (20 милиона
отрицателни йони на куб см) и вентилатор с 4 скорости. Сензорен автоматичен режим на работа според

Страница 22/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.02.2018

замърсеността на въздуха. Режим за спане (работи с изгасени светлини и безшумен вентилатор). Уникална конструкция,
осигуряваща пречистениятвъздух да се освобождава от уреда, равномерно разпределен на 360 градуса в цялото
помещение с ефектна цветна LED индикация за качеството на въздуха в реално време. Лесно управление от тъчскрийн
дисплей и с дистанционно. Вижте подробности в ТехноМаг или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Осигурете си здравословен чист въздух поне у дома или офиса!
Безплатна доставка!
http://obiavidnes.com/obiava/146883/vyduhoochistitel-na-vyzduha---prechistvatel-na-vyzduha---tehnomag---wwwtehnomagn

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг - София - от вносителя
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 75,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146882/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag---sofiya---ot-vnositelya

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг - София
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/146881/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag---sofiya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146880/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Дестилатор - Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/146879/destilator---destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehno

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с

Страница 23/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.02.2018

доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146878/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Приставка биде - Бидета - София - ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за
едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции
(1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с
необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все
още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се
отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек,
уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146877/pristavka-bide---bideta---sofiya---tehnomag

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146876/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Семеен пулсиращ дентален душ с озон - дентален иригатор - ТехноМаг - София
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146875/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon---dentalen-irigator---tehnomag---sofiya

Нагревки с инфрачервена лампа при синузит
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
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прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146874/nagrevki-s-infrachervena-lampa-pri-sinuzit

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146873/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Ултразвукова вана за почистване 2.5 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, и таймер. Професионален помощник за бързо и
ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления: производство
и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и мобилни телефони,
автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и инкрустации, ловно и
бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг»
или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146872/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-25-l---sofiya

Резервоар за Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Colour Multifunction Printer - заб.: 30 000k
Резервоар за Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 Colour Multifunction Printer - заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146871/rezervoar-za-xerox-versalink-c7020c7025c7030-colour-multifunction-printer---za

Резервоар за Xerox DC SC2020 - заб.: 15 000k
Резервоар за Xerox DC SC2020 - заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146870/rezervoar-za-xerox-dc-sc2020---zab-15-000k

Тонколона Sennheiser SP 20
Тонколона Sennheiser SP 20, 1.0, предназначена за разговори, до 20 часа време за разговори, 3.5мм жак, USB
http://obiavidnes.com/obiava/146869/tonkolona-sennheiser-sp-20

Samsung Galaxy A8 (2018) (златист)
Samsung Galaxy A8 (2018) (златист), 5.6"(14.22cm) Full HD + Super AMOLED, осемядрен Exynos 7885 Octa (2x 2.2GHz & 6x
1.6GHz), 4GB RAM, 32GB Flash памет (+ microSD слот), 16.0 + 8.0 & 16.0 Mpix camera, Android, 172g
http://obiavidnes.com/obiava/146868/samsung-galaxy-a8-2018-zlatist

ATX/ Micro ATX/ ITX Modecom Oberon Tempered Glass
ATX/ Micro ATX/ ITX Modecom Oberon Tempered Glass, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, страничен прозорец, бяла, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/146867/atx-micro-atx-itx-modecom-oberon-tempered-glass

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
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магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/146866/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/146865/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Тонколона Sennheiser SP 10
Тонколона Sennheiser SP 10, 1.0, предназначена за разговори, Skype сертифицирана, USB
http://obiavidnes.com/obiava/146864/tonkolona-sennheiser-sp-10

Тонколона Sennheiser SP 10
Тонколона Sennheiser SP 10, 1.0, предназначена за разговори, USB
http://obiavidnes.com/obiava/146863/tonkolona-sennheiser-sp-10

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/146862/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Yellow - 4 sticks - заб: 37 000к
Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Yellow - 4 sticks - заб: 37 000к
http://obiavidnes.com/obiava/146861/mastilo-za-xerox-colorqube-9301-9302-9303---yellow---4-sticks---zab-37-000k

Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Magenta - 4 sticks - заб: 37 000к
Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Magenta - 4 sticks - заб: 37 000к
http://obiavidnes.com/obiava/146860/mastilo-za-xerox-colorqube-9301-9302-9303---magenta---4-sticks---zab-37-000k

Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Cyan - 4 sticks - заб: 37 000к
Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Cyan - 4 sticks - заб: 37 000к
http://obiavidnes.com/obiava/146859/mastilo-za-xerox-colorqube-9301-9302-9303---cyan---4-sticks---zab-37-000k

частни / бизнес кредити, без обезпечение
заеми без обезпечение.
кредити от 6 000 лв. до 500 000 лв
лихвеният процент е 3% годишно
бързо одобрение в рамките на 24-48 часа
заеми за бизнес, инвестиции, лична употреба
дългосрочни и краткосрочни
Приложете сега, докато офертата продължава.
имейл: 2324company@gmail.com
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Viber: +16316333962
WhatsApp: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/146858/chastni--biznes-krediti-bez-obezpechenie

Монитор Iiyama Prolite T2234MC-B3X
Монитор Iiyama Prolite T2234MC-B3X, 21.5"(54.61 cm) IPS панел, FHD, 8ms, 12000000:1, 220 cd/
http://obiavidnes.com/obiava/146857/monitor-iiyama-prolite-t2234mc-b3x

Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Black - 4 sticks - заб: 40 000k
Мастило за Xerox ColorQube 9301/ 9302/ 9303 - Black - 4 sticks - заб: 40 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146856/mastilo-za-xerox-colorqube-9301-9302-9303---black---4-sticks---zab-40-000k

Барабан за Xerox WorkCentre 7120 - Black- заб.: 67 000k
Барабан за Xerox WorkCentre 7120 - Black- заб.: 67 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146855/baraban-za-xerox-workcentre-7120---black--zab-67-000k

Микрофон Sennheiser E 965
Микрофон Sennheiser E 965, вокален кондензаторен, 40-20kHz, подходящ за студио/сцена, XLR-3 конектор
http://obiavidnes.com/obiava/146854/mikrofon-sennheiser-e-965

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.
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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/146853/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146852/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
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Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146851/masajna-kushetka-magicpro

Гривни мартеници на едро и дребно с имена надписи и фирмено лого снимки по желание.
Мартеници гривни с имена надписи и фирмено лого. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е
силиконов стикер, който е много мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му
визия. Върху този стикер е напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от
2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели.
Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща
bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска
служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в
зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното
количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/146850/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-snimki-po-jelan

Микрофон Sennheiser E 945
Микрофон Sennheiser E 945, вокален динамичен супер кардиоиден, 40-18kHz, XLR-3 конектор
http://obiavidnes.com/obiava/146849/mikrofon-sennheiser-e-945

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
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фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146848/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Масажор за врат - ТехноМаг
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146847/masajor-za-vrat---tehnomag

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146846/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146845/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/146844/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
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лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146843/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/146842/alkoholni-testeri-dregeri

Уред за сребърна вода Dr. Silver – ТехноМаг – нов уред
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146841/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver--tehnomag--nov-ured

Бидета
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за
едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции
(1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с
необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все
още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се
отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек,
уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146840/bideta

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг - алкална вода - София
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
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http://obiavidnes.com/obiava/146839/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag---alkalna-voda---sofiya

Дестилатор - машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/146838/destilator---mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146837/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – София – от вносителя
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146836/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--sofiya--ot-vnositelya

Уред за водородна вода – София - ТехноМаг
Минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните клъстери в микроклъстери за по-добро
абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони, като в
резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода води до пречистване и здравословно
регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и забавяне процесите на стареене. Също
така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира алкалността на водата и регулира
киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146835/ured-za-vodorodna-voda--sofiya---tehnomag

Конзола Sony PlayStation 4 Pro 1TB + Monster Hunter World Limited Edition
Конзола Sony PlayStation 4 Pro 1TB + Monster Hunter World Limited Edition, черна
http://obiavidnes.com/obiava/146834/konzola-sony-playstation-4-pro-1tb--monster-hunter-world-limited-edition

Водородна бутилка за вода - ТехноМаг
Уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната вода е мощен антиоксидант и
намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и регулира киселинноста в организма.
Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма, енергитизира и подобрява мозъчната
дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите, предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146833/vodorodna-butilka-za-voda---tehnomag
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Плотер Canon imagePROGRAF PRO-4000 в комплект с Roll Unit RU-41
Плотер Canon imagePROGRAF PRO-4000 в комплект с Roll Unit RU-41, клас 12-цветен 44" (1118 mm), 2400x1200 dpi, 3GB
RAM, 320GB твърд диск, Wi-Fi, LAN 10/100/1000Base-TX, USB, A0
http://obiavidnes.com/obiava/146832/ploter-canon-imageprograf-pro-4000-v-komplekt-s-roll-unit-ru-41

Зарядно устройство Macally 24W USB-C/USB-A Wall Charger от контакт към USB A(ж) USB C(ж)
Зарядно устройство Macally 24W USB-C/USB-A Wall Charger от контакт към USB A(ж) USB C(ж),24W, 5V/2.4 A, 5V/3 A,
бял, с кабел от USB C(м) към USB C(м)
http://obiavidnes.com/obiava/146831/zaryadno-ustroystvo-macally-24w-usb-cusb-a-wall-charger-ot-kontakt-kym-usb-aj-

Международен транспорт, спедиция и логистика
„Денста” ООД предлага транспортно-спедиторски услуги и логистични решения в областта на международния
транспорт.
Приоритет в нашата работа са коректност, точност и бързина с най-високо качество на предлаганите услуги!
Релациите, които поддържаме, са цяла Европа, Русия и страните от ОНД, както и Турция.
Фирма "Денста" ООД е специализирана в следните транспортни услуги:
• • Транспорт на комплектни пратки
• • Транспорт на групажни пратки
• • Хладилен транспорт
• • Извънгабаритен транспорт
"Денста" ООД поддържа и групажна линия от Италия, Турция, Франция, Германия, Испания, Полша, Чехия и др. за
България, като всеки вторник и петък отпътуват автомобили от складовете на нашите италиански партньори.
Благодарение на френските ни партньори можем да организираме ежедневни групажни транспорти по дестинацията
Франция – България – Франция, както и складиране на стоки на територията на Франция.
Работим с различни транспортни фирми от цялата страна и чужбина, което ни дава възможност за гъвкавост и
конкурентноспособност.
"Денста" ООД – гр.Варна, разполага с опитен и енергичен екип, готов да отговори на всяко Ваше запитване за конкретен
транспорт.
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146830/mejdunaroden-transport-spediciya-i-logistika

Покривен термопанел тип керемида
Фирма „Денста” ООД, предлага покривен сандвич панел тип „керемида”. Панелът е със средна дебелина 77 мм. Има
редица предимства пред класическия керемиден покрив. Изключително подходящ за къщи и административни сгради.
Възможност за избор на цвят на керемида. Основните предимства пред класическия керемиден покрив са:
1) Оформяне на керемидата - Покривният панел тип „керемида” е произведен със съвременна технология за
производство и оформяне на керимидите, което допринася за повишена устойчивост на метала.
2) Избор на дължина - Стандартната дължина на керемидата е 350 мм. По желание на клиента, всеки панел може да
бъде произведен в дължина, която варира от 2100 мм до 15400 mm. със стъпка 350мм.
3) Лекота – надеждност - InsoTile тежи приблизително. 12 kg/m2, с други думи само 1 / 3 от съответното тегло
стандартни кермериди. Якостта на материала осигурява надеждност при максимално натоварване на покрива, без
никакви отклонения.
4) Прилагане на ниско наклонени покриви - InsoTile е единственият продукт, с формата на керемида, които може да бъде
използван за двускатни и многоскатни покриви с минимален наклон от 13%.
5) Водоустойчивост - Специалните листове, които са с припокриващ двоен профил правят InsoTile напълно
водоустойчиви.
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6) Съкращаване на разходите за строителството
InsoTile е единственият продукт, който предлага традиционен външен вид, без
допълнителни разходи за покривни филцове, обков и допълнителен изолационен материал. Благодарение на лекотата си
InsoTile предлага икономии по отношение на опорната структура на покрива, намалено време за строителство и
по-естетична и защитена срещу земетресение конструкция.
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146829/pokriven-termopanel-tip-keremida

трактори ”БЕЛАРУС” ЮМЗ-6М/6Л-инструкция за експлоатация
продавам техническа документация трактори ”БЕЛАРУС” ЮМЗ-6М/6Л-инструкция за експлоатация-Български език 220
броя страници-на диск-цена 20лв-доставка Еконт -0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/146828/traktori-belarus-yumz-6m6l-instrukciya-za-eksploataciya

комбайни ”НИВА” и ”КОЛОС” - техническа документация
продавам техническа документация комбайни СК-5 ”НИВА” и СК-6 ”КОЛОС”-Български език 203 броя страници-на
диск-цена 20лв-доставка Еконт-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/146827/kombayni-niva-i-kolos---tehnicheska-dokumentaciya

Вакуумна лапа за монтаж на сандвич панели и стъклени фасади
Фирма „Денста” ООД предлага на своите клиенти отлично решение за бърз и качествен монтаж на фасадни сандвич
панели и стъклени фасади. Основните предимства на вакуумната лапа са:
• Оптимизиране на разходите за механизация и труд
• Безопасност на монтажа
• Минимален риск от нараняване на панела при монтаж
• Подходящ както за хоризонтален така и за верикален монтаж
• Възможност за допълнително приспособление за монтаж с мотокар или челен товарач
• Товароподемност – 500 кг за GB500 и 750 кг за GB750
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146826/vakuumna-lapa-za-montaj-na-sandvich-paneli-i-stykleni-fasadi

ремонт на доилни машини и инсталации
продавам техническа документация за ремонт на доилни машини и инсталации - Български език 106 броя страници - на
диск - цена 20лв - доставка Еконт-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/146825/remont-na-doilni-mashini-i-instalacii
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Самопробивни винтове и калотки за монтаж на сандвич панели и ЛТ ламарина
Фирма „Денста” ООД предлага на своите клиенти широка гама професионални винтове за монтаж на покривни и
фасадни сандвич панели. Винтовете са с антикорозионно покритие, уплътнителна шайба и дълго свредло подхоядщо за
пробиване на стоманени профили с дебелина до 12 мм. Голямо разнообразие от размери от 25 мм до 235 мм, за всички
дебелини и профили сандвич панели представени на българския пазар. Предлагаме и калотки за монтаж на покривни
панели.
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146824/samoprobivni-vintove-i-kalotki-za-montaj-na-sandvich-paneli-i-lt-lamarina

Покривни поликарбонатни панели за естествено осветление на индустриални сгради
„Денста” ООД предлага на своите клиенти широка гама покривни поликарбонатни панели с произход Италия. Панелите
осигуряват естествено осветление за индустриални сгради. Богато разнообразие от дебелини 10, 12, 16, 20, 30 и 40 мм.
Панелите са многокамерни и могат да бъдат както гофрирани, така и плоски. Има възможност за съвместимост с
всички представени на българския пазар произведители на сандвич панели
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146823/pokrivni-polikarbonatni-paneli-za-estestveno-osvetlenie-na-industrialni-sgradi

Покривни поликарбонатни панели за естествено осветление на индустриални сгради
„Денста” ООД предлага на своите клиенти широка гама покривни поликарбонатни панели с произход Италия. Панелите
осигуряват естествено осветление за индустриални сгради. Богато разнообразие от дебелини 10, 12, 16, 20, 30 и 40 мм.
Панелите са многокамерни и могат да бъдат както гофрирани, така и плоски. Има възможност за съвместимост с
всички представени на българския пазар произведители на сандвич панели
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146822/pokrivni-polikarbonatni-paneli-za-estestveno-osvetlenie-na-industrialni-sgradi

Сандвич панели, термопанели с произход Румъния и Гърция
“Денста” ООД е търговска фирма с основен предмет на дейност внос и търговия с покривни и фасадни термопанели с
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полиурeтан и минерална вата, профилирана ламарина, поликарбонатни плоскости и всички аксесоари, необходими за
изграждане на една модерна индустриална сграда. Фирмата предлага сандвич панели на някои от водещите
производители на панели с полиуретан и минерална вата на балканския полуостров. Покривните панели са с дебелина от
30 до 100 мм, а стенните от 30 до 200 мм. Възможност за богат избор на цветове без допълнително оскъпяване при
доставка по поръчка.
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146821/sandvich-paneli-termopaneli-s-proizhod--rumyniya-i-gyrciya

Сандвич панели, термопанели, профилирана ламарина, поликарбонатни пaнели
“Денста” ООД е търговска фирма с основен предмет на дейност внос и търговия с покривни и фасадни термопанели с
полиурeтан и минерална вата, профилирана ламарина, поликарбонатни плоскости и всички аксесоари, необходими за
изграждане на една модерна индустриална сграда. Фирмата предлага разнообразни решения, съобразени с нуждите на
своите клиенти. Всички предлагани продукти са придружени със сертификати за качество и произход „Денста” OOД
осигурява и изграждане на метални конструкции и монтаж на панели и аксесоари на територията на цялата страна.
„Денста” ООД
Гр. Варна
Офис: Ул. Иван Страцимир 2Б ет 4, офис 416
Складова база: с. Тополи, Промишлена зона (Срещу портала на Хидрострой)
Тел:052/627808, 0899924301, 0898625220
e-mail: densta-panels@hotmail.com
www.densta-panels.com
facebook: https://www.facebook.com/DenStaLTD?fref=ts
you tube clip: http://www.youtube.com/watch?v=5yLwCsHqSTs
http://obiavidnes.com/obiava/146820/sandvich-paneli-termopaneli-profilirana-lamarina-polikarbonatni-paneli

Касета за Canon MX7600
Касета за Canon MX7600, iX7000, Pro9500, pro9500 Mark II - PGI-9 - Yellow - заб.:930k
http://obiavidnes.com/obiava/146819/kaseta-za-canon-mx7600

Касета за Canon Pixma Pro9500
Касета за Canon Pixma Pro9500, pro9500 Mark II - PGI-9 - Cyan - заб.:930k
http://obiavidnes.com/obiava/146818/kaseta-za-canon-pixma-pro9500

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за iPhone X
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за iPhone X, 0.2mm, Прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/146817/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-iphone-x

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА 100% РАБОТА СДОГОВОР ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадовафабрика,завод за
авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други
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работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.За всички работни
места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири безплатно. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване и
получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/146816/bez-komision-chehiya-garantirana-100-rabota-sdogovor-chrez-agenciya

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА 100% РАБОТА СДОГОВОР ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадовафабрика,завод за
авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други
работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.За всички работни
места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири безплатно. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване и
получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/146815/bez-komision-chehiya-garantirana-100-rabota-sdogovor-chrez-agenciya

Барабан за Canon IR2016/IR2020/IR2318/2318L/2320 - IR-2016
Барабан за Canon IR2016/IR2020/IR2318/2318L/2320 - IR-2016,2020 - заб.:55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146814/baraban-za-canon-ir2016ir2020ir23182318l2320---ir-2016

Счетоводно обслужване от "АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД
Предлагаме Ви професионален подход, базиращ се на компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на
Националните счетоводни стандарти и бизнес средата в България.
Освен стандартния обхват счетоводни услуги, нашите клиенти могат да разчитат на нас за:
http://obiavidnes.com/obiava/146813/schetovodno-obslujvane-ot-akaunt-plyus-minus-eood

Висококачествени счетоводни услуги
"АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни услуги, които включват:
счетоводно обслужване; обработка на работни заплати; счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации;
представителство по системата интрастат; годишно приключване, съставяне на годишни отчети и годишни данъчни
декларации; регистрации и пререгистрации на фирми, публикуване на годишни финансови отчети; административни
услуги и други.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
082/ 858 071
0878 178 971 ; 0888 220 113
account_plus_minus@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник до петък
От 08:30 до 17:30 часа
http://obiavidnes.com/obiava/146812/visokokachestveni-schetovodni-uslugi

Касета за Canon IR Advance C5030/5035 - Magenta - C-EXV29 - заб.: 27 000k
Касета за Canon IR Advance C5030/5035 - Magenta - C-EXV29 - заб.: 27 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146811/kaseta-za-canon-ir-advance-c50305035---magenta---c-exv29---zab-27-000k

Циклене и лакиране на паркет и дюшеме в София от Вип Паркети
Циклене на паркет и дюшеме + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 7.00 лева на квадратен метър. Циклене
на паркет и дюшеме мазано с боя или безир + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 9.00 лева на квадратен
метър. Редене на естествен паркет. Монтаж на ламиниран паркет. Циклене. Фугиране. Лакиране. Работим без почивен
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ден. Качество и коректност.За контакти 0883325946 и http://vipparketi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/146810/ciklene-i-lakirane-na-parket-i-dyusheme-v-sofiya-ot-vip-parketi

Преходник Earldom OT18
Преходник Earldom OT18, от USB 3.0 A(ж) към USB C(м), златист
http://obiavidnes.com/obiava/146809/prehodnik-earldom-ot18

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/146808/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146807/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146806/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Барабан за Canon IRC2880/3380 - Magenta - заб.:53 000k
Барабан за Canon IRC2880/3380 - Magenta - заб.:53 000k
http://obiavidnes.com/obiava/146805/baraban-za-canon-irc28803380---magenta---zab53-000k

Централна консултантска компания
Нашите консултантски услуги са насочени към всяка компания, която иска да развива и управлява своя бизнес успешно.
Ние разработваме и управляваме европейски проекти за кандидатстване по различни национални и европейски програми,
както и международни финансови програми, предоставяме информация за допустимост по обществени поръчки и
изготвяне на тръжна документация за участие, счетоводно и правно обслужване, и констултации.
http://obiavidnes.com/obiava/146793/centralna-konsultantska-kompaniya

Глава за Canon BubbleJet
Глава за Canon BubbleJet, Pixma printers - BCI-6PM - Magenta - заб.:280k
http://obiavidnes.com/obiava/146789/glava-za-canon-bubblejet

Плотер Canon imagePROGRAF PRO-4000S в комплект с Roll Unit RU-41
Плотер Canon imagePROGRAF PRO-4000S в комплект с Roll Unit RU-41, клас 12-цветен 44" (1118 mm), 2400x1200 dpi, 3GB
RAM, 320GB твърд диск, Wi-Fi, LAN 10/100/1000Base-TX, USB, A0, 3.5" (8.89 cm) цветен сензорен панел
http://obiavidnes.com/obiava/146788/ploter-canon-imageprograf-pro-4000s-v-komplekt-s-roll-unit-ru-41

лични кредит в рамките на 48 h
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146787/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h

лични кредит в рамките на 48 h
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146786/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h

лични кредит в рамките на 48 h
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146785/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h

лични кредит в рамките на 48 h
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146784/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h

лични кредит в рамките на 48 h
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146783/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h
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Монитор IIYAMA G3266HS-B1
Монитор IIYAMA G3266HS-B1, 31.5"(80.01 cm) VA панел, FHD, 4ms, 50000000:1, 300 cd/
http://obiavidnes.com/obiava/146782/monitor-iiyama-g3266hs-b1

Преходник Earldom OT04
Преходник Earldom OT04, от USB A(ж) към MicroUSB B(м), различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/146781/prehodnik-earldom-ot04

TransPro Logistics– транспортни и хамалски услуги, пътна помощ за гр.Варна и Страната.
0897-812913
TransPro Logistics– транспортни и хамалски услуги, пътна помощ за гр.Варна и Страната
Бързина, качество, коректност на достъпни цени. Тел 0897-812913
1. Цени за град Варна – 15-20 лв/курс
2. В страната 40-50 ст/км в зависимост от разстоянието !
TransPro Logistics се занимава с Товарни транспортни услуги, хамалски услуги, пътна помощ !
- Товаро разтоварна дейност
- транспортни услуги
- транспортни услуги за Варна и от Варна за цяла България !
- транспорт на мебели
- изхвърляне на строителни отпадъци
- почистване ( извозване на отпадъци от мази, гаражи, складове и др. )
- преместване на квартири
- превоз на строителни материали
- зареждане на магазини
- транспорт на плодове и зеленчуци
- зареждане на магазини с храна, напитки, дрехи, авточасти и др.
За пълна информация за услуги и цени, посетете страницата ни в интернет изписана на снимката към обявата !
http://transport.nikolovstyle.com
http://obiavidnes.com/obiava/146780/transpro-logistics-transportni-i-hamalski-uslugi-pytna-pomosht-za-grvarna-i-str

TransPro Logistics– транспортни и хамалски услуги, пътна помощ за гр.Варна и Страната.
0897-812913
TransPro Logistics– транспортни и хамалски услуги, пътна помощ за гр.Варна и Страната
Бързина, качество, коректност на достъпни цени. Тел 0897-812913
1. Цени за град Варна – 15-20 лв/курс
2. В страната 40-50 ст/км в зависимост от разстоянието !
TransPro Logistics се занимава с Товарни транспортни услуги, хамалски услуги, пътна помощ !
- Товаро разтоварна дейност
- транспортни услуги
- транспортни услуги за Варна и от Варна за цяла България !
- транспорт на мебели
- изхвърляне на строителни отпадъци
- почистване ( извозване на отпадъци от мази, гаражи, складове и др. )
- преместване на квартири
- превоз на строителни материали
- зареждане на магазини
- транспорт на плодове и зеленчуци
- зареждане на магазини с храна, напитки, дрехи, авточасти и др.
За пълна информация за услуги и цени, посетете страницата ни в интернет изписана на снимката към обявата !
http://transport.nikolovstyle.com
http://obiavidnes.com/obiava/146779/transpro-logistics-transportni-i-hamalski-uslugi-pytna-pomosht-za-grvarna-i-str

Касета за Canon iRC4580i / iRC4080i - C-EXV 17 - Cyan - заб.: 30 000k
Касета за Canon iRC4580i / iRC4080i - C-EXV 17 - Cyan - заб.: 30 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/146778/kaseta-za-canon-irc4580i--irc4080i---c-exv-17---cyan---zab-30-000k

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146777/masajna-kushetka-magicpro

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
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Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146776/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/146775/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka

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.
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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/146774/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Зарядно устройство Macally Universal Power Plug Adapter with USB Charger от контакт към USB
A(ж)
Зарядно устройство Macally Universal Power Plug Adapter with USB Charger от контакт към USB A(ж), 5V/1A, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146773/zaryadno-ustroystvo-macally-universal-power-plug-adapter-with-usb-charger-ot-kont

Тъч Монитор IIYAMA T2435MSC-B2
Тъч Монитор IIYAMA T2435MSC-B2, 23.6"(59.94 cm) VA LED панел, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/146772/tych-monitor-iiyama-t2435msc-b2

Плотер Canon imagePROGRAF PRO-2000 в комплект със стенд Printer Stand SD-21 и Roll Unit
RU-21
Плотер Canon imagePROGRAF PRO-2000 в комплект със стенд Printer Stand SD-21 и Roll Unit RU-21, клас 12-цветен 24"
(610 mm), 2400x1200 dpi, 3GB RAM, 320GB твърд диск, Wi-Fi, LAN 10/100/1000Base-TX, USB, A1
http://obiavidnes.com/obiava/146771/ploter-canon-imageprograf-pro-2000-v-komplekt-sys-stend-printer-stand-sd-21-i-ro

5000 до 5.00000 лв
Имате ли нужда от спешен заем за лична или бизнес употреба? Предоставяме личен заем, имотен заем, бизнес заем за
всички и други потенциални лица, фирми, кооперации и организации. Нашите заеми варират от $ 2,000 до $ 20,000,000 с
продължителност от 1 до 30 години. Всяка заинтересована страна трябва да се свърже с информацията по-долу.
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Изпратете ни имейл: rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146770/5000-do-500000-lv

Електрическа кана Rohnson R 787
Електрическа кана Rohnson R 787, вместимост 1,7 л., 2000W, стъклен корпус, синьо LED осветление
http://obiavidnes.com/obiava/146769/elektricheska-kana-rohnson-r-787

Сутиени за кърмачки и сутиени за бременни
Сутиени за кърмачки и сутиени за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин със сутиени за кърмачки и сутиени за бременни ReniFashion.
https://renifashion.com/belyo-za-bremenni-i-kyrmachki/sutieni-za-bremenni-i-kyrmachki
Много голямо разнообразие на бельо и сутиени изработени от качествени материи.
Приятно пазаруване на бельо за бременни, сутиени за кърмачки и сутиени за бременни в магазините на Рени Фешън.
Tags: бельо за бременни, сутиени за кърмачки, сутиени за бременни, колани за бременни, боди за бременни, прашки за
бременни, чорапогащници за бременни, нощници за кърмачки
http://obiavidnes.com/obiava/146768/sutieni-za-kyrmachki-i-sutieni-za-bremenni

Палта за бременни, якета за бременни и пелерини за бременни
Палта за бременни, якета за бременни и пелерини за бременни от Рени Фешън.
Палта за бременни, якета за бременни и пелерини за бременни ReniFashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/palta-pelerini-i-yaketa-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на официални рокли за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: палта за бременни, якета за бременни, пелерини за бременни, пончо за бременни, дрехи за бременни, мода за
бременни, облекла за бременни, връхни облекла за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146767/palta-za-bremenni-yaketa-za-bremenni-i-pelerini-za-bremenni

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

Tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, официални рокли за бременни, официални тоалети за
бременни, сватбени рокли за бременни, намалени рокли за бременни, булчински рокли за бременни, вечерни рокли за
бременни, сватбени рокли за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146766/oficialni-rokli-za-bremenni
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Дънки за бременни
Дънки за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дънки за бременни ReniFashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/dynki-za-bremenni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на дънки за бременни от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: дънки за бременни, дънкови панталони за бременни, евтини дънки за бременни, намалени дънки за бременни, дрехи за
бременни, мода за бременни, облекла за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146765/dynki-za-bremenni

Болера за бременни и жилетки за бременни
Болера за бременни и жилетки за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с болера за бременни и жилетки за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/bolera-saka-i-jiletki-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашията онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: болера за бременни, жилетки за бременни, сака за бременни, връхни облекла за бременни, дрехи за бременни, мода за
бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146764/bolera-za-bremenni-i-jiletki-za-bremenni

Ризи за бременни
Ризи за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с ризи за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/rizi-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: ризи за бременни, риза за бременни, евтина риза за бременни, евтини ризи за бременни, дрехи за бременни, мода за
бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146763/rizi-za-bremenni

Блузи за бременни
Блузи за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с блузи за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/bluzi-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: блузи за бременни, блуза за бременни, евтина блуза за бременни, евтини блузи за бременни, официални блузи за
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бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146762/bluzi-za-bremenni

Поли за бременни
Поли за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с поли за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/poli-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: поли за бременни, пола за бременни, евтина пола за бременни, евтини поли за бременни, официални поли за бременни,
дънкови поли за бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146761/poli-za-bremenni

Туники за бременни
Туники за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с туники за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/tuniki-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: туники за бременни, туника за бременни, евтина туника за бременни, евтини туники за бременни, официални
туники за бременни, намалени туники за бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146760/tuniki-za-bremenni

Клинове за бременни
Клинове за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с клинове за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/klinove-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: клинове за бременни, клин за бременни, евтина клин за бременни, евтини клинове за бременни, намалени клинове за
бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146759/klinove-za-bremenni

Панталони за бременни
Панталони за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с панталони за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/pantaloni-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
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Tags: панталони за бременни, панталон за бременни, евтин панталон за бременни, евтини панталони за бременни,
намалени панталони за бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146758/pantaloni-za-bremenni

Сватбени рокли за бременни
Сватбени рокли за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин със сватбени рокли за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/svatbeni-rokli-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: сватбени рокли за бременни, булчински рокли за бременни, евтини сватбени рокли за бременни, евтини булчински
рокли за бременни, официални рокли за бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146757/svatbeni-rokli-za-bremenni

Рокли за бременни
Рокли за бременни от Рени Фешън.
Онлайн магазин с рокли за бременни Reni Fashion.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni/rokli-za-bremenni
Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: рокли за бременни, рокля за бременни, сватбени рокли за бременни, булчински рокли за бременни, евтини рокли за
бременни, евтина рокля за бременни, официални рокли за бременни, дрехи за бременни, мода за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146756/rokli-za-bremenni

Официални рокли за макси дами
Официални рокли за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с официални рокли за макси дами и дрехи за едри жени ReniFashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/oficialni-rokli-za-maksi-dami-i-edri-jeni
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на официални рокли за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Изберете Българското!
Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, официални рокли за макси дами, официални рокли за едри
жени, официални тоалети за макси дами, официални тоалети за едри жени, рокли за макси дами, рокли за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146755/oficialni-rokli-za-maksi-dami

Палта за макси дами, пелерини за макси дами и якета за макси дами
Палта за макси дами, пелерини за макси дами и якета за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с палта, пелерини и якета за макси дами и дрехи за едри жени ReniFashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/palta-pelerini-i-yaketa-za-edri-jeni-i-maksi-dami
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Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на палта, пелерини и якета за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Изберете Българското!
Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, палта за макси дами, палта за едри жени, якета за макси
дами, якета за едри жени, пелерини за макси дами, пелерини за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146754/palta-za-maksi-dami-pelerini-za-maksi-dami-i-yaketa-za-maksi-dami

Официални тоалети за макси дами
Официални тоалети за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с официални тоалети за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/oficialni-toaleti-za-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: официални тоалети за макси дами, официални тоалети за едри жени, официални тоалети за едри дами, официални
тоалети за пълни жени, официални тоалети за пълни дами, официални тоалети големи размери, евтини официални
тоалети за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146753/oficialni-toaleti-za-maksi-dami

Клинове за макси дами
Клинове за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с клинове за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/klinove-za-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: клинове за макси дами, клинове за едри жени, клинове за едри дами, клинове за пълни жени, клинове за пълни дами,
макси клинове, клинове големи размери, евтини клинове за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри
жени
http://obiavidnes.com/obiava/146752/klinove-za-maksi-dami

Клинове за макси дами
Клинове за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с клинове за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/klinove-za-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: клинове за макси дами, клинове за едри жени, клинове за едри дами, клинове за пълни жени, клинове за пълни дами,
макси клинове, клинове големи размери, евтини клинове за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри
жени
http://obiavidnes.com/obiava/146751/klinove-za-maksi-dami

Поли за макси дами
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Поли за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с поли за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/poli-za-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: поли за макси дами, поли за едри жени, поли за едри дами, поли за пълни жени, поли за пълни дами, макси поли, поли
големи размери, евтини поли за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146750/poli-za-maksi-dami

Ризи за макси дами
Ризи за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с ризи за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/rizi-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: ризи за макси дами, ризи за едри жени, ризи за едри дами, ризи за пълни жени, ризи за пълни дами, дамски макси
ризи, ризи големи размери, евтини ризи за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146749/rizi-za-maksi-dami

Жилетки и болера за макси дами
Жилетки и болера за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с жилетки и болера за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/bolera-saka-i-jiletki-za-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: жилетки за макси дами, жилетки за едри жени, жилетки за едри дами, жилетки за пълни жени, жилетки за пълни
дами, дамски макси жилетки, жилетки големи размери, евтини жилетки за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода,
дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146748/jiletki-i-bolera-za-maksi-dami

Блузи за макси дами
Блузи за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с блузи за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/bluzi-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: блузи за макси дами, блузи за едри жени, блузи за едри дами, блузи за пълни жени, блузи за пълни дами, дамски макси
блузи, блузи големи размери, евтини блузи за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146747/bluzi-za-maksi-dami
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Дънки за макси дами
Дънки за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дънки за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/dynki-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: дънки за макси дами, дънки за едри жени, дънки за едри дами, дънки за пълни жени, дънки за пълни дами, дамски
макси дънки, дънки големи размери, евтини дънки за макси дами, дрехи за макси дами, макси мода, дрехи за едри жени
http://obiavidnes.com/obiava/146746/dynki-za-maksi-dami

Туники за макси дами
Туники за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с туники за макси дами Reni Fashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/tuniki-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин.
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.
Tags: туники за макси дами, туники за едри жени, туники за едри дами, туники за пълни жени, туники за пълни дами,
дамски макси туники, туники големи размери, евтини туники за макси дами, официални туники за пълни жени, дрехи за
макси дами, макси мода, мода за макси дами
http://obiavidnes.com/obiava/146745/tuniki-za-maksi-dami

Макси мода и дрехи за макси дами
Макси мода и дрехи за макси дами от Рени Фешън.
Онлайн магазин с дрехи за макси дами ReniFashion.
https://renifashion.com/maksi-moda
Много практични и стилни дрехи за макси дами можете да откриете в нашият онлайн магазин:
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.

tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, дрехи за едри дами, дрехи за пълни жени, макси дрехи, облекла
за пълни дами, облекла за макси дами
http://obiavidnes.com/obiava/146744/maksi-moda-i-drehi-za-maksi-dami

Плотер Canon imagePROGRAF iPF6450 в комплект със стенд Printer Stand ST-28
Плотер Canon imagePROGRAF iPF6450 в комплект със стенд Printer Stand ST-28, клас 12-цветен 24" (610 mm), 2400x1200
dpi, 384MB RAM, 250GB твърд диск, Wi-Fi, LAN 10/100/1000Base-TX, USB, A1
http://obiavidnes.com/obiava/146743/ploter-canon-imageprograf-ipf6450-v-komplekt-sys-stend-printer-stand-st-28

Дрехи за бременни
Дрехи за бременни и мода за бременни от Рени Фешън.
https://renifashion.com/moda-i-drehi-za-bremenni
Онлайн магазин с дрехи за бременни ReniFashion.
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Много практични и стилни дрехи за бременни можете да откриете в нашият онлайн магазин:
Пазарувайте в магазините на Reni Fashion.

tags: дрехи за бременни, мода за бременни, облекла за бременни, рокли за бременни
http://obiavidnes.com/obiava/146742/drehi-za-bremenni

Панталони за макси дами
Панталони за макси дами и дрехи за едри жени.
https://renifashion.com/maksi-moda/pantaloni-za-maksi-dami
Онлайн магазин с панталони за макси дами и дрехи за едри жени ReniFashion.
https://renifashion.com/maksi-moda/
Много голямо разнообразие на продукти и дрехи изработени от качествени материи, според модните изисквания.
Приятно пазаруване на панталони за макси дами и дрехи за едри жени от Рени Фешън.
Изберете Българското!

Tags: макси мода, дрехи за макси дами, дрехи за едри жени, панталони за макси дами, панталони за едри жени, офис
панталони за макси дами, офис панталони за едри жени, официални панталони за макси дами, официални панталони за
едри жени, официални тоалети за макси дами
http://obiavidnes.com/obiava/146741/pantaloni-za-maksi-dami

Електрическа кана Rohnson R 789
Електрическа кана Rohnson R 789, вместимост 1,7 л., 2000W, индикатор за нивото на водата, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/146740/elektricheska-kana-rohnson-r-789

Тъч модул за Acer Iconia Tab A1-840
Тъч модул за Acer Iconia Tab A1-840, touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146739/tych-modul-za-acer-iconia-tab-a1-840

Тъч модул за Lenovo IdeaTab А7-50 (A3500F)
Тъч модул за Lenovo IdeaTab А7-50 (A3500F), touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146738/tych-modul-za-lenovo-ideatab-a7-50-a3500f

Тъч модул за Asus Memo Pad 10 K00F/ME102/ME102A
Тъч модул за Asus Memo Pad 10 K00F/ME102/ME102A, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146737/tych-modul-za-asus-memo-pad-10-k00fme102me102a

Предлагам релаксиращи и тонизиращи масажи. Класически,лечебен, антицелулитен, спортен,
меден, без еротични. 0897507434 Кристина
Предлагам релаксиращи и тонизиращи масажи. Класически,лечебен, антицелулитен, спортен, меден, без еротични.
0897507434 Кристина
http://obiavidnes.com/obiava/146736/predlagam-relaksirashti-i-tonizirashti-masaji-klasicheskilecheben-anticeluliten-sp

Довършителни СМР
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Довършителни СМР
Монтаж фаянс, теракот ,камънни,стъпала .Замаски, хастар стени. Преместване и изиждане стени .Монтаж сифони,
мивки ,гърнета ,бойлери, Отпушване сифони,монтаж ВиК,усвояване тераси,изработка AL или ПВЦ дограма,обличане
камини. Запушване дупки, Почасово почистване на офиси .Дискретност, анонимност 0898855861 Тихомир
http://obiavidnes.com/obiava/146735/dovyrshitelni-smr

Тъч модул за Acer Iconia Tab W510
Тъч модул за Acer Iconia Tab W510, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146734/tych-modul-za-acer-iconia-tab-w510

Транспортно право
Обучението ще се проведе в Русе на 12.02.2018 г. Теми: Транспортно право. Спедиционен договор. Договор за превоз.
Търговско право. Гражданско и вещно право. Наказателно право. Закон за защита на потребителите. Рекламации. Срок
за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146733/transportno-pravo

Правилно съхранение на стоките в склада
Обучението ще се проведе в Русе на 14.02.2018 г. и в Пловдив на 14.06.2018 г. Теми: Класификация и проследимост на
стоките. Намаляване времето за обработка на товарите. Стокознание и прилагането му при съхранение на стоките.
Специфично складиране и съхранение на товарните единици. Складиране и съхранение на опасни товари. Условия за
запазване на товарите. Спазване изискванията за съхранение и товаро-разтоварни работи. Трудово право. Права и
задължения на служителите. Търговско право. Борба с корупцията и прането на пари. Предотвратяване на злоупотреби.
Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146732/pravilno-syhranenie-na-stokite-v-sklada

Конфликти на интереси и антикорупционни практики
Обучението ще се проведе в Русе на 15.02.2018 г. и в Пловдив на 15.06.2018 г. Теми: Корупционни казуси. Превантивни
мерки. Спестявания и тенденции в склада. Административна и бизнес етика и комуникация. Водене на преговори.
Управление на конфликти. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146731/konflikti-na-interesi-i-antikorupcionni-praktiki

Изпълнение на поръчките в склада
Обучението ще се проведе:в София на 21.03.2018 г. ,в Пловдив на 12.02.2018 г и на 08.10.2018 г., в Русе на 30.04.2018 г.
Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и
специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки. Предаване на пратките и
документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в
склада - ползи и експлоатация. Отчитане на доставките и товарооборота. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата
на обучението. Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146730/izpylnenie-na-porychkite-v-sklada

Договорите във веригата за доставки
Обучението ще се проведе:в София на 22.02.2018 г., в Пловдив на 24.02.2018 г. и на 20.07.2018 г., в Русе на 13.03.2018 г.
Теми: Пропуски при подписването на договорите. Договор за наем на склад и техника. Договор за превоз. Договор за
покупка или наем на софтуер. Договор с под-изпълнител. Изпълнение и неизпълнение на договорените клаузи. Правни
последици от неизпълнението. Закон за защита на потребителите. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на
обучението. Цената е без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146729/dogovorite-vyv-verigata-za-dostavki

Специфики на складовия занаят
Обучението ще се проведе: в София на 21.02.2018 г. , в Пловдив на 23.02.2018 г и на 19.07.2018 г., в Русе на 12.03.2018 г.
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Теми: Основни понятия в склада. Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на товарите в склада. Физическо
и документално приемане на материали в склада. Заприхождаване. Принципи и начини на подреждане на стоките.
Методи за поддържане техническото състояние на складово-транспортната техника. Изменение на техническото
състояние при експлоатацията на транспортната техника.Основни фактори, влияещи върху изменението на
техническото състояние. Организация на сервизната дейност. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на
обучението. Цена без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146728/specifiki-na-skladoviya-zanayat

Управление на флотния парк
Обучението ще се проведе: в София на 23.03.2018 г.,в Пловдив на 25.06.2018 г. и на 10.10.2018 г., в Русе на 28.06.2018 г.
Теми: Организация на автопарка. Избор на стратегия за автопарка. Организация на движението на собствения
автопарк. Застраховки и отчитане на щетите. Обща характеристика на експлоатация на флотния парк. Срок за
записване - до 5 р. дни преди датата на обучението . Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146727/upravlenie-na-flotniya-park

Увеличаване на производствения капацитет с наличните ресурси
Обучението ще се проведе в София на 30.03.2018 г. Теми:Обезпечаване на производството. Видове буфери. Приложения
на буферите. Търсене на тясното място. Увеличаване на капацитета с наличните хора и машини. Създаване на решение.
Внедряване на решението. Отчитане на резултатите. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена
- без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146726/uvelichavane-na-proizvodstveniya-kapacitet-s-nalichnite-resursi

Тъч модул за Lenovo IdeaTab A3300 Black
Тъч модул за Lenovo IdeaTab A3300 Black, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146725/tych-modul-za-lenovo-ideatab-a3300-black

Оптимизация на складовата дейност
Обучението ще се проведе: в Пловдив на 24.02.2018 г. и на 20.07.2018 г., в Русе на 13.03.2018 г., в София на 22.03.2018 г.
Теми: Типове складиране - свободно, под митнически надзор, временно складиране на стоки. Документация в склада.
Складова отчетност. Точни инвентаризации. Изпълнение на поръчките. Правилна техническа експлоатация на
помещения и техника. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/146724/optimizaciya-na-skladovata-deynost

Тъч модул за Asus VivoTab ME400/ME400c
Тъч модул за Asus VivoTab ME400/ME400c, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146723/tych-modul-za-asus-vivotab-me400me400c

Тъч модул за Asus MemoPad ME180
Тъч модул за Asus MemoPad ME180, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146722/tych-modul-za-asus-memopad-me180

лични кредит в рамките на 48 h
Получаването на легитимен заем винаги е било голяма работа
проблем за клиента. Въпросът на
кредитната сигурност е нещо, от което са клиенти
все повече и повече заинтересовани, както и търсене на заем от заемодателя
легитимни. Лихвата по кредита ми е 3%, а сумата
минимумът, който давам под формата на заем, е 3000 лв
максималната сума е 5,000,000 лв. Ако се интересувате
получават финансова помощ без страх, без тревога и с пълна безопасност; свържете се с мен днес на моята поща:
moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/146721/lichni-kredit-v-ramkite-na-48-h

Тъч модул за Asus MemoPad ME180
Тъч модул за Asus MemoPad ME180, touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146720/tych-modul-za-asus-memopad-me180

Тъч модул за Asus Pad TF103/ME103/K010/ME103C/ME103K
Тъч модул за Asus Pad TF103/ME103/K010/ME103C/ME103K
http://obiavidnes.com/obiava/146719/tych-modul-za-asus-pad-tf103me103k010me103cme103k

Хидроизолация - в София
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/146718/hidroizolaciya---v-sofiya

Ремонт на покриви - Качество и гаранция
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/146717/remont-na-pokrivi---kachestvo-i-garanciya

Строителни услуги в Пловдив
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
обадете се сега!!!
Извършваме ремонти в областите на София,Пловдив,Стара Загоря,Ямбол,Бургас и др.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на стени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
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GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/146716/stroitelni-uslugi-v-plovdiv

Строителни услуги в София
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
обадете се сега!!!
Извършваме ремонти в областите на София,Пловдив,Стара Загоря,Ямбол,Бургас и др.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на стени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/146715/stroitelni-uslugi-v-sofiya

Ремонт на покриви в Пловдив
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/146714/remont-na-pokrivi-v-plovdiv

Ремонт на покриви в Бургас
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/146713/remont-na-pokrivi-v-burgas

Ремонт на покриви в София
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/146712/remont-na-pokrivi-v-sofiya

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146711/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146710/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146709/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 26.02.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146708/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.02.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146707/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 27.02.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146706/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
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върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 01.03.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146705/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.02.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146704/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 05.02.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146703/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 24.02.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146702/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 04.02.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146701/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по португалски език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 28.02.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146700/kurs-po-portugalski-ezik--a2

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 26.02.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146699/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
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думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 27.02.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146698/kurs-po-frenski-ezik-vtoro-nivo

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.02.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146697/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ниво В2.2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.2. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 26.02.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/146696/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v22

Тъч модул за Lenovo FLEX 2-15
Тъч модул за Lenovo FLEX 2-15, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146695/tych-modul-za-lenovo-flex-2-15

Очила за виртуална реалност BoboVR Z5
Очила за виртуална реалност BoboVR Z5, 120° зрителен ъгъл, вградени слушалки, 720° 3D обкръжаващ звук, съвместими
със смартфони с диагонал от 4.7" до 6.2", бели
http://obiavidnes.com/obiava/146694/ochila-za-virtualna-realnost-bobovr-z5
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Тъч модул за Asus VivoBook S200/S200E
Тъч модул за Asus VivoBook S200/S200E, touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146693/tych-modul-za-asus-vivobook-s200s200e

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146692/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146691/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/146690/razgovoren-angliyski

Тъч модул за Samsung Galaxy TAB3 T210/T-210/T212
Тъч модул за Samsung Galaxy TAB3 T210/T-210/T212, touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146689/tych-modul-za-samsung-galaxy-tab3-t210t-210t212

Помощ и развитие на семейството.
Помощ и развитие на семейството. Имате проект, купихте къща, кола за вашето благополучие. Но нямате
необходимите средства, за да постигнете целта си. Няма повече притеснения, че мога да ви помогна. Имейл: Поща:
annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146688/pomosht-i-razvitie-na-semeystvoto

Бърза и сериозна оферта за заем
Сложих на ваше разположение заем от 1000 до 500 000 евро при много прости условия за всеки, който може да плати. Аз
също правя инвестиции и заеми сред хора от всякакъв вид. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити
в сътрудничество с моя адвокат и достъпен срок за погасяване. Не знаем тяхната употреба и нашите трансфери са
застраховани от банка за сигурността на сделката. За всички ваши искания направете предложения във връзка с
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тарифите и разсрочените плащания и аз ще ви помогна. И накрая за по-добро разбиране, моля свържете се с мен без
имейл: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146687/byrza-i-seriozna-oferta-za-zaem

Надеждни бързи и надеждни за вашите проекти.
Сега можете да получите заем за частен капитал само за 72 часа, можете да получите спешни пари от поне € 2000.
Нашата компания предлага частни заеми само с гаранция за имот. Частни кредитори, регламентирани от
министерството, нашите лични заеми са подписани пред нотариус. Ние предлагаме бързи и неотложни пари с
безвъзмездно или без заплати за наследство или нещо друго. Можем да направим едно проучване напълно безплатно и без
разходи. Обадете ни се сега! поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146686/nadejdni-byrzi-i-nadejdni-za-vashite-proekti

оферта
Пари за физически лица и спешна дейност. Неотложни заеми на частен капитал без количествено ограничение, само с
гаранция на имот, без такси или малко ипотека. Няма значение с рая или с асфе, или без заплата. Без оправдаване на
доходите. Съществена ипотечна гаранция, подове, помещения, складове, земя и проиндивизи. Събиране на дългове. Бързи и
спешни лични кредити. Също така решения за компанията. Информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146685/oferta

Оферта на заем.
Търсите финансиране за увеличаване на дейността си за даден проект или за закупуване на апартамент, но за съжаление
Банката твърди, че условията, при които те могат да запълнят. Повече съм загрижен за един от индивидуалните заеми,
вариращи от 3000 до 10 000 000, за всички, които могат да изпълнят задълженията си. Лихвеният процент е 2% на
година. Независимо дали имате нужда от пари по други причини; Свържете се с мен за повече информация. Електронна
поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146684/oferta-na-zaem

Бързо и надеждно предлагане на заем за пари.
Ние правим инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
заеми. Нашите преводи се предоставят от банка за сигурността на сделката. Ще получите пълно заявление в рамките
на 24 часа. Нуждаете се от парите си? Бяхте отхвърлени навсякъде? Имаме решение за Вас, вашата молба и ние ще ви
помогнем. Тук е вашият имейл за повече информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146683/byrzo-i-nadejdno-predlagane-na-zaem-za-pari

Заем, финансиране и инвестиции без никакъв проблем.
В областта на финансите, инвестициите и специализираното кредитиране предлагам услугите си на всички лица с добър
характер и най-вече възможността да изпълнявам задълженията си. Аз отивам в следните области: лични,
консолидация, търговски, и различни други компании, селското стопанство, ипотека, недвижими имоти. За повече
информация не се колебайте да се свържете с мен на моя E-MAIL: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146682/zaem-finansirane-i-investicii-bez-nikakyv-problem

Бърз и сигурен заем в рамките на 24 часа
Здравейте, господине / госпожо
За да се бори срещу бедността и банковата изключване, предлагам да си онлайн бизнес заеми, лични заеми, финансови
заеми, заеми, недвижими имоти и други заеми, вариращи от 5000 до 2,000,000 € .The лихвен процент на заемите е 2% за
целия кредит и условията на кредитната оферта са много лесни и обработката на вашето досие ще бъде направена
незабавно.
Електронна поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146681/byrz-i-siguren-zaem-v-ramkite-na-24-chasa
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/146680/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Тъч модул за Samsung Galaxy Tab T113
Тъч модул за Samsung Galaxy Tab T113, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146679/tych-modul-za-samsung-galaxy-tab-t113

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146678/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
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Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146677/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
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Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146676/masajna-kushetka-magicpro

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/146675/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Бързо Отслабване С Липовон
Само сега до края на Януари, Вземете 10% ОТСТЪПКА като използвате код - януари10
Всяка от капсулите на нашият продукт за отслабване съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) – 350mg
Garcinia Cambogia Extract – 50mg
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/146674/byrzo-otslabvane-s-lipovon

Гривни мартеници на едро и дребно с имена надписи и фирмено лого снимки по желание.
Мартеници гривни с имена надписи и фирмено лого. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е
силиконов стикер, който е много мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му
визия. Върху този стикер е напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от
2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели.
Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща
bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска
служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в
зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното
количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/146673/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-snimki-po-jelan

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;
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- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146672/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146671/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
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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 успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146670/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.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146669/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/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
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удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146668/kurs-restorantyor---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/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146667/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.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146666/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение /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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146665/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie-cyalata-strana

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
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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: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146664/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146663/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146662/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146661/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.
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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: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146660/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146659/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”.
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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: 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146658/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение /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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146657/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
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бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146656/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146655/kurs--pokrivi---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”
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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: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146654/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение /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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146653/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ -
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професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146652/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146651/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”
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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: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146650/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146649/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
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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: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146648/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Рокли за едри жени
Рокли за едри жени от Рени Фешън.
https://renifashion.com/maksi-moda/rokli-za-edri-jeni-i-maksi-dami
Много практични и удобни рокли за едри жени можете да откриете в нашият онлайн магазин:
https://renifashion.com/maksi-moda
Пазарувайте дрехи за макси дами в магазините на Reni Fashion.
http://obiavidnes.com/obiava/146647/rokli-za-edri-jeni

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146646/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата стра
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146645/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-stra

Готварска печка Arielli C 20 E
Готварска печка Arielli C 20 E, клас А, 2 нагревателни зони, 38л. обем на фурната, 3 функции, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/146644/gotvarska-pechka-arielli-c-20-e

Minecraft Story Mode - Season 2 Pass Disc
Minecraft Story Mode - Season 2 Pass Disc, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/146643/minecraft-story-mode---season-2-pass-disc

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072010, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146642/kalyf-apple-iphone-x

Прахосмукачка Daewoo RCC-153R EU
Прахосмукачка Daewoo RCC-153R EU, с торба, 5м дължина на кабела, 800W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/146641/prahosmukachka-daewoo-rcc-153r-eu

South Park: The Fractured But Whole Gold Edition
South Park: The Fractured But Whole Gold Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/146640/south-park-the-fractured-but-whole-gold-edition

Прахосмукачка Daewoo RCC-153DB EU
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Прахосмукачка Daewoo RCC-153DB EU, с торба, 5м дължина на кабела, 800W, син
http://obiavidnes.com/obiava/146639/prahosmukachka-daewoo-rcc-153db-eu

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072309, розов
http://obiavidnes.com/obiava/146638/kalyf-apple-iphone-x

Ултразвукова вана за почистване 2.5 л - София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, и таймер. Професионален помощник за бързо и
ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления: производство
и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и мобилни телефони,
автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и инкрустации, ловно и
бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг»
или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146637/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-25-l---sofiya

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146636/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146635/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Комутатор Mikrotik RB1100AHx4
Комутатор Mikrotik RB1100AHx4, 1000Mbps, 13x LAN10/100/1000Mbps, 13 Poe портове
http://obiavidnes.com/obiava/146634/komutator-mikrotik-rb1100ahx4

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/146633/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкохолни тестери
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/146632/alkoholni-testeri

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146631/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Овлажнител на въздух
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146630/ovlajnitel-na-vyzduh

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за
едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции
(1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с
необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все
още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се
отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек,
уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146629/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
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предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146628/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146627/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146626/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146625/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Пречиствател на въздуха от ТехноМаг
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146624/prechistvatel-na-vyzduha-ot-tehnomag

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
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Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 75,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146623/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Printissimo.BG - Принтирани термоустойчиви кухненски гръбчета
Принтиране и дизайн на кухненски гръбчета върху ПДЧ, МДФ и еталбонд
с различни дебелини
http://obiavidnes.com/obiava/146622/printissimobg---printirani-termoustoychivi-kuhnenski-grybcheta

Риболов на сом - Магазин Наслука - https://www.nasluka-shop.com/ribolov-na-som
В магазин Наслука ще откриете всичко необходимо за риболова сом на
най-ниски цени. Купете въдици, макари, изкуствени примамки и аксесоари
за риболова на сом. Безплатна доставка и промоции на кльонк за сом,
екипировка и оборудване за риболов на сом в nasluka-shop.com.
http://obiavidnes.com/obiava/146621/ribolov-na-som---magazin-nasluka---httpswwwnasluka-shopcomribolov-na-som

Риболов на плувка - магазин Наслука - https://www.nasluka-shop.com/ribolov-na-pluvka
Магазин Наслука предлага въдици и макари за риболов на плувка, както и
голямо разнообразие от куки, влакна и аксесоари. Всичко за риболова на
плувка, мач и болонезе на ниски цени в nasluka-shop.com.
http://obiavidnes.com/obiava/146620/ribolov-na-pluvka---magazin-nasluka---httpswwwnasluka-shopcomribolov-na-pl

Морски риболов - Магазин Наслука - https://www.nasluka-shop.com/morski-ribolov
В магазин Наслука ще намерите всичко за морския риболов на максимално
ниски цени. Купете въдици и макари за морски риболов, влакна, куки и
голямо разнообразие от изкуствени примамки за морски риболов. Харпуни,
екипировка и аксесоари за морски риболов.
http://obiavidnes.com/obiava/146619/morski-ribolov---magazin-nasluka---httpswwwnasluka-shopcommorski-ribolov

Публичен дисплей Samsung LH49DBJPLGC/EN
Публичен дисплей Samsung LH49DBJPLGC/EN, 49" (124.46 cm) Full HD, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/146618/publichen-displey-samsung-lh49dbjplgcen

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/146615/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Калъф Apple iPhone X
Калъф Apple iPhone X, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072731, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/146613/kalyf-apple-iphone-x

Публичен дисплей Samsung LH65QBHPLGC/EN
Публичен дисплей Samsung LH65QBHPLGC/EN, 65" (165.1 cm) 4K UHD E-LED BLU, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/146612/publichen-displey-samsung-lh65qbhplgcen
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/146611/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Стойка за TV Samsung WMN-46VD
Стойка за TV Samsung WMN-46VD, за 46" екран, VESA до 600 x 400, до 29кг
http://obiavidnes.com/obiava/146610/stoyka-za-tv-samsung-wmn-46vd

Dungeons 3
Dungeons 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/146609/dungeons-3

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146608/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146607/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
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
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от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146606/masajna-kushetka-magicpro

Зарядно за кола Orico 3 порта MP-3U2S-V1-BK
Зарядно за кола Orico 3 порта MP-3U2S-V1-BK,12V, от авт. запалка към 1x USB type A,5V, 2.4A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/146605/zaryadno-za-kola-orico-3-porta-mp-3u2s-v1-bk

Калъф Apple iPhone 7/8
Калъф Apple iPhone 7/8, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072008, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146604/kalyf-apple-iphone-78

Калъф Apple iPhone 7/8
Калъф Apple iPhone 7/8, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072103, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/146603/kalyf-apple-iphone-78

Прахосмукачка Daewoo RC-L381DB EU
Прахосмукачка Daewoo RC-L381DB EU, без торба, микро филтър, 800W, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/146602/prahosmukachka-daewoo-rc-l381db-eu

Калъф Apple iPhone 7/8 Plus
Калъф Apple iPhone 7/8 Plus, отваряем с прозорче, термополиуретан, Moshi SenseCover 99MO072009, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146595/kalyf-apple-iphone-78-plus

Хладилник с фризер Daewoo RN-T425BPB
Хладилник с фризер Daewoo RN-T425BPB, клас A+, 332 л. общ капацитет, NO FROST, черен
http://obiavidnes.com/obiava/146594/hladilnik-s-frizer-daewoo-rn-t425bpb
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Trust Quasar Headset
Trust Quasar Headset, микрофон, 30Hz - 16kHz честотен диапазон, 1.8 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/146593/trust-quasar-headset

ATX/mATX Fortron CMT110
ATX/mATX Fortron CMT110, 2x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/146592/atxmatx-fortron-cmt110

Гривни мартеници на едро и дребно с имена надписи и фирмено лого снимки по желание.
Мартеници гривни с имена надписи и фирмено лого. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е
силиконов стикер, който е много мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му
визия. Върху този стикер е напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от
2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели.
Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща
bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска
служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в
зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното
количество при поръчка е 10 бр
http://obiavidnes.com/obiava/146591/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-snimki-po-jelan

Клавиатура Redragon RAHU K567RGB
Клавиатура Redragon RAHU K567RGB, механична, 12 мултимедийни клавиша, 5 различни режима на RGB осветление,
черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/146590/klaviatura-redragon-rahu-k567rgb

ATX/mATX/miniITX Fortron CMT510
ATX/mATX/miniITX Fortron CMT510, 2x USB 3.0, страничен прозорец, черна, 4x 120мм RGB вентилатора с подсветка, без
захранване
http://obiavidnes.com/obiava/146589/atxmatxminiitx-fortron-cmt510

ATX/mATX/miniITX Cooler Master Materbox 5 MSI Edition
ATX/mATX/miniITX Cooler Master Materbox 5 MSI Edition, 2x USB 3.0, страничен прозорец, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/146588/atxmatxminiitx-cooler-master-materbox-5-msi-edition

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146587/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon
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Овлажнител от ТехноМаг
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая LANAFORM VapoLux – с вграден електронен
влагомер, който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва
и изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/146586/ovlajnitel-ot-tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146585/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Приставка биде от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146581/pristavka-bide-ot-tehnomag

Чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146580/chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3, 5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/146579/destilator-za-voda-ot-tehnomag
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Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/146578/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Гривни мартеници на едро и дребно. с имена надписи фирмено лого и снимки по желание.
Гривни мартеници с имена. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е силиконов стикер, който е много
мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му визия. Върху този стикер е
напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години
натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво
предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон
0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката
се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките
се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10
дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51
бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/146577/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-firmeno-logo-i-snimki-po-jela

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/146576/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Гривни мартеници на едро и дребно. с имена надписи фирмено лого и снимки по желание.
Гривни мартеници с имена. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е силиконов стикер, който е много
мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му визия. Върху този стикер е
напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години
натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво
предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон
0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката
се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките
се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10
дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51
бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/146575/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-firmeno-logo-i-snimki-po-jela

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/146574/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/146573/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Публичен дисплей Samsung LH75QBHPLGC/EN
Публичен дисплей Samsung LH75QBHPLGC/EN, 79" (200.66 cm) 4K UHD LED BLU, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/146572/publichen-displey-samsung-lh75qbhplgcen

Клавиатура Redragon Dyaus K509
Клавиатура Redragon Dyaus K509, LED подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/146571/klaviatura-redragon-dyaus-k509

Monster Energy Supercross - The Official Videogame
Monster Energy Supercross - The Official Videogame, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/146570/monster-energy-supercross---the-official-videogame

Monster Energy Supercross - The Official Videogame
Monster Energy Supercross - The Official Videogame, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/146569/monster-energy-supercross---the-official-videogame

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit
http://obiavidnes.com/obiava/146568/hpe-16gb-1x16gb-dual-rank-x8-ddr4-2133-cas-15-15-15-unbuffered-standard-memory

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146559/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146558/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
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Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане

.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146557/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Silicon Power Jewel J10 BLACK
http://obiavidnes.com/obiava/146556/16gb-usb-flash-drive

Агроаптека Иван Чавдаров - сортови семена
Онлайн агроаптека Иван Чавдаров - предлага широка гама висококачествени сортови семена, торове и препарати за
растителна защита. В нашия каталог ще откриете търсените от вас качествени зеленчукови семена, семена за
подправки, билки и цветя, а също така и необходимите ви хербициди, инсектициди и фунгициди.
http://obiavidnes.com/obiava/146555/agroapteka-ivan-chavdarov---sortovi-semena

Миксер Tefal HT615138 HMX
Миксер Tefal HT615138 HMX, 3,3 л. купа, 5 скорости на работа, функция турбо, 500W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/146554/mikser-tefal-ht615138-hmx

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/146553/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

8GB USB FlashDrive SP BLAZE USB 3.0 BLACK
8GB USB FlashDrive SP BLAZE USB 3.0 BLACK
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http://obiavidnes.com/obiava/146552/8gb-usb-flashdrive-sp-blaze-usb-30-black

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146551/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146550/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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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Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
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/146549/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
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Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146548/masajna-kushetka-magicpro

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/146547/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

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

Страница 96/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.02.2018

http://obiavidnes.com/obiava/146546/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/146545/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Wolfenstein: The New Order + The Old Blood
Wolfenstein: The New Order + The Old Blood, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/146544/wolfenstein-the-new-order--the-old-blood

Монитор ASUS ROG Strix XG35VQ
Монитор ASUS ROG Strix XG35VQ, 35" (88.90 cm), VA панел, UWQHD, 4ms, 2500:1, 300 cd/
http://obiavidnes.com/obiava/146543/monitor-asus-rog-strix-xg35vq

8GB USB Flash Drive
8GB USB Flash Drive, GOODRAM UMO2, USB 2.0, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/146542/8gb-usb-flash-drive

Телевизор Panasonic TX-40EX703E
Телевизор Panasonic TX-40EX703E, 40" (101.60 cm) Ultra HD 4K LED Smart TV, DVB-T2/C/S, 3x HDMI, 3x USB, LAN, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/146541/televizor-panasonic-tx-40ex703e

Wolfenstein: The New Order + The Old Blood
Wolfenstein: The New Order + The Old Blood, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/146540/wolfenstein-the-new-order--the-old-blood

Dark Souls: Remastered
Dark Souls: Remastered, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/146539/dark-souls-remastered

Monster Energy Supercross - The Official Videogame
Monster Energy Supercross - The Official Videogame, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/146538/monster-energy-supercross---the-official-videogame

Вентилатор за лаптоп HP OMEN 15-5000 15-5010NR(Right)
Вентилатор за лаптоп HP OMEN 15-5000 15-5010NR(Right)
http://obiavidnes.com/obiava/146537/ventilator-za-laptop-hp-omen-15-5000-15-5010nrright

Вентилатор за лаптоп Apple Macbook Pro A1297 17" 4 pin(Left + Right)
Вентилатор за лаптоп Apple Macbook Pro A1297 17" 4 pin(Left + Right)
http://obiavidnes.com/obiava/146536/ventilator-za-laptop-apple-macbook-pro-a1297-17-4-pinleft--right

Вентилатор за лаптоп Lenovo Y900 Y910 Y920(Right)
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Вентилатор за лаптоп Lenovo Y900 Y910 Y920(Right)
http://obiavidnes.com/obiava/146535/ventilator-za-laptop-lenovo-y900-y910-y920right

5000 до 5.00000 лв
Давам заеми на цялото българско население на физически лица, малки и средни предприятия на ниска ставка от 3%
Моята услуга започва от 3000 до 500 000 лв. Информация: rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/146534/5000-do-500000-lv

Вентилатор с охладител за лаптоп SONY SVE14 SVE14A16ECP SVE14AA12T E14
Вентилатор с охладител за лаптоп SONY SVE14 SVE14A16ECP SVE14AA12T E14
http://obiavidnes.com/obiava/146533/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-sve14-sve14a16ecp-sve14aa12t-e14

Вентилатор за лаптоп DELL Studio 1535 1536 1537
Вентилатор за лаптоп DELL Studio 1535 1536 1537
http://obiavidnes.com/obiava/146525/ventilator-za-laptop-dell-studio-1535-1536-1537

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-A C55-A
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-A C55-A
http://obiavidnes.com/obiava/146519/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-c50-a-c55-a

Вентилатор с охладител за лаптоп SONY SVE14111RGB SVE141A11P SVE14118FGB
Вентилатор с охладител за лаптоп SONY SVE14111RGB SVE141A11P SVE14118FGB
http://obiavidnes.com/obiava/146518/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-sve14111rgb-sve141a11p-sve14118fgb

MAS Монтана Автосервиз
Специализираният MAS Монтана Сервиз предлага професионален реглаж на преден и заден мост. Опитните специалисти
на сервиза работят със съвременни технически средства и 3D стенд, чрез който се осъществява проверката на
геометрията на автомобила. Реглажа на предния и задния мост е изключително важен, за това не го пропускайте
особено след ремонт!
http://obiavidnes.com/obiava/146517/mas-montana-avtoserviz

Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VAIO VGN-NW VGN NW
Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VAIO VGN-NW VGN NW
http://obiavidnes.com/obiava/146516/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-vaio-vgn-nw-vgn-nw

Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VAIO VPCCW VPC-CW
Вентилатор с охладител за лаптоп Sony VAIO VPCCW VPC-CW
http://obiavidnes.com/obiava/146515/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-sony-vaio-vpccw-vpc-cw

Вентилатор за лаптоп ASUS K56CA (For single heatsink copper cooling pipe) TYPE1 X450 X450CA
Вентилатор за лаптоп ASUS K56CA (For single heatsink copper cooling pipe) TYPE1 X450 X450CA
http://obiavidnes.com/obiava/146514/ventilator-za-laptop-asus-k56ca-for-single-heatsink-copper-cooling-pipe-type1-

Lentiamo предлага оригинални контактни лещи и слънчеви очила на конкурентни цени
Lentiamo разполага с една от най-широките гами контактни лещи и аксесоари за електронна търговия на пазара. Ние
предлагаме всички видове контактни лещи, торични, бифокални, мултифокални, за коригиране на астигматизъм и др. от
най-известните производители в света като Cooper Vision, Johnson & Johnson и Bausch & Lomb. Също така предлагаме
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широк избор от разтвори за почистване и поддържане на контактните лещи и техните аксесоари, както и уникални
пакетни цени за избрани продукти. От 2007 година Lentiamo разполага с интернет магазини в повечето страни от ЕС и с
десетки хиляди продукти на склад, готови да бъдат изпратени веднага. Вземете си и маркови оригинални слънчеви очила
на конкурентни цени! Възползвайте се от богата бонус програма, с която получавате безплатни подаръци!
http://obiavidnes.com/obiava/146513/lentiamo-predlaga-originalni-kontaktni-leshti-i-slynchevi-ochila-na-konkurentni-ceni

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146512/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
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•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146511/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/146510/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Вентилатор с охладител за лаптоп IBM T520 T520i(Integrated graphics)
Вентилатор с охладител за лаптоп IBM T520 T520i(Integrated graphics)
http://obiavidnes.com/obiava/146509/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-ibm-t520-t520iintegrated-graphics

1TB HGST Travelstar Z5K1 1W10028
1TB HGST Travelstar Z5K1 1W10028, SATA 6Gb/s, 5400 rpm, 128MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/146504/1tb-hgst-travelstar-z5k1-1w10028

300GB Dell 400-AJOO
300GB Dell 400-AJOO, SAS 12Gb/s, 10 000 rpm, 2.5" (6.35 cm), Hot-Plug
http://obiavidnes.com/obiava/146503/300gb-dell-400-ajoo

2TB Dell 400-ATKJ
2TB Dell 400-ATKJ, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 3.5" (8.89 cm), Hot-Plug
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http://obiavidnes.com/obiava/146502/2tb-dell-400-atkj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!

Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/146501/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
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 :
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O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146500/masajna-kushetka-magicpro

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена, надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
Мартеници гривни с имена. Гривната е с дължина на шнура 35см. Плочката в средата е силиконов стикер, който е много
мек и се огъва по ръката. Стикера може да се мокри без да се наруши цялостната му визия. Върху този стикер е
напечатан надписа, името или фирменото лого. МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години
натрупахме доста опит и сега за сезон 2018г. сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво
предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон
0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката
се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките
се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10
дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51
бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/146499/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magaz

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146498/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/146497/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146496/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/146495/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146494/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/146493/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

Страница 105/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.02.2018

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/146492/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/146491/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”.
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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: 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/146490/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/146489/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146488/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/146487/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
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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: 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/146486/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/146485/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.
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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: 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/146484/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/146483/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/146482/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/146481/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.
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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: 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/146480/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/146479/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”
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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: 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/146478/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/146477/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 -
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професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/146476/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/146475/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”
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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: 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/146474/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/146473/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
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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: 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/146472/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/146471/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.
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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
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/146470/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Дамски и мъжки чанти, раници, портмонета и портфейли, куфари и аксесоари.
Дамски и мъжки чанти, раници, портмонета и портфейли, куфари и аксесоари на най-добри цени и за всеки повод от
www.luxzona.eu Ако се колебаете в избора си, свържете се с екипа ни и ние ще Ви помогнем да направите правилния избор.
Бърза доставка в рамките на 1-2 работни дни. Работим както на дребно, така и на едро. Вижте повече на
www.luxzona.eu
http://obiavidnes.com/obiava/146468/damski-i-myjki-chanti-ranici-portmoneta-i-portfeyli-kufari-i-aksesoari

0882551735, експресни строителни ремонти,
0882551735, фини шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма с поставияне на лайсни или измазване,
минерална мазилка, замазки, зидария, работи се качествено и кратки срокове .
http://obiavidnes.com/obiava/146467/0882551735-ekspresni-stroitelni-remonti

Пералня LG F4J5QN7S
Пералня LG F4J5QN7S, клас A+++, 1400 обр./мин., капацитет 7 кг., сив
http://obiavidnes.com/obiava/146466/peralnya-lg-f4j5qn7s

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Silicon Power Firma F80, USB 2.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/146465/16gb-usb-flash-drive

Бригади с опит извършват всякакви строително-ремонтни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни домашни ремонти - груб строеж и зидария - направа и ремонт на покриви - къртене и извозване вътрешни и външни топлоизолации - машинна мазилка и замазка, маш. боядисване - хидроизолации - гипсокартон, окачени
тавани, преградни стени - скрито осветление, разчупени тавани на различни нива и др. - усвояване на тераси и всякакви
преустройства - всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци - шпакловка със сатен гипс и колор кит, латекс всякакви декоративни мазилки - поставяне на теракот, фаянс и гранитогрес - облицовка с всички видове камък - шлайфан
и щампован бетон - Ел. инсталации, ОиВ, ВиК, и други. Безплатен, неангажиращ оглед и консултации, оферта, договор,
професинализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/146464/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelno-remontni-uslugi

16GB USB Flash Drive
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16GB USB Flash Drive, Goodram Umo 2, USB 2.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/146463/16gb-usb-flash-drive

НЕНАСИТНА ЖАДНА ЗА СЕКС 29Г РАЗВЕДЕНА ЖЕНА ТЪРСИ НЕНАСИТЕН ЗА СЕКС
МЪЖ ИМАМ ТЕРЕН И НЯМАМ ЗАДРЪЖКИ АКО СИ КАТО МЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР
162221 С ТЕКСТ ИВА ДА ТИ ДАМ ТЕЛЕФОНА ИЛИ СКАЙПА СИ СЕРИОЗНА СЪМ
НЕНАСИТНА ЖАДНА ЗА СЕКС 29Г РАЗВЕДЕНА ЖЕНА ТЪРСИ НЕНАСИТЕН ЗА СЕКС МЪЖ ИМАМ ТЕРЕН И НЯМАМ
ЗАДРЪЖКИ АКО СИ КАТО МЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ ИВА-029 ДА ТИ ДАМ ТЕЛЕФОНА ИЛИ
СКАЙПА СИ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/146462/nenasitna-jadna-za-seks-29g-razvedena-jena-tyrsi-nenasiten-za-seks-myj-imam-tere

МЛАДА ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ И ТЕРЕНИ НЯМАМ ФИНАНСОВИ
УСЛОВИЯ ИСКАМ САМО ХУБАВ СЕКС ЧЕ САМ ЗАГОРЯЛА СМС С ТЕКСТ ДОРА НА
НОМЕР 191997 ДАВАМ ТЕЛЕФОН А ТИ ДАЙ АДРЕС
МЛАДА ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ И ТЕРЕНИ НЯМАМ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ИСКАМ САМО ХУБАВ
СЕКС ЧЕ САМ ЗАГОРЯЛА СМС С ТЕКСТ ДОРА-179 НА НОМЕР 191997 ДАВАМ ТЕЛЕФОН А ТИ ДАЙ АДРЕС
http://obiavidnes.com/obiava/146461/mlada-vdovica-bez-deca-hodi-po-adresi-i-tereni-nyamam-finansovi-usloviya-iskam-sam

36г семейна дама търси дискретна сексуална връзка с господин харесващ френската любов имам
терен пиши ми на телефон 191982 с текст ренета за телефон и адрес сериозна и разкрепостена
съм
36г семейна дама търси дискретна сексуална връзка с господин харесващ френската любов имам терен пиши ми на
телефон 191982 с текст ренета-221 за телефон и адрес сериозна и разкрепостена съм
http://obiavidnes.com/obiava/146460/36g-semeyna-dama-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka-s-gospodin-haresvasht-frenskata-

27г млада майка търси дискретен любовник за срещи през деня имам осигорен терен
разкрепостена и сериозна съм пиши ми на номер 191911 с текст ния за адрес или скайп
27г млада майка търси дискретен любовник за срещи през деня имам осигорен терен разкрепостена и сериозна съм пиши
ми на номер 191911 с текст ния-157 за адрес или скайп
http://obiavidnes.com/obiava/146459/27g-mlada-mayka-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya-imam-osigoren-teren-

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.
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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/146458/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146457/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер
191910 с текст ани за да ти дам адреса си
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани-188
за да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/146456/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks-imam-teren-razkrepostena-sym-pishi-mi-n
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Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146455/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
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Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/146454/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Goodram Umo 2, USB 2.0, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/146453/16gb-usb-flash-drive

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/146452/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

64GB USB Flash Drive
64GB USB Flash Drive, Silicon Power Blaze B05, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/146451/64gb-usb-flash-drive

64GB USB Flash Drive
64GB USB Flash Drive, Silicon Power Blaze B05, USB 3.0, синя
http://obiavidnes.com/obiava/146450/64gb-usb-flash-drive

32GB USB Flash Drive
32GB USB Flash Drive, Silicon Power Blaze B05, USB 3.0, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/146449/32gb-usb-flash-drive

Телевизор LG LED 55UJ620V
Телевизор LG LED 55UJ620V, 55"(139.7cm)4К UHD Smart LED TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/146448/televizor-lg-led-55uj620v

Стойка за TV Samsung WMN-55VD
Стойка за TV Samsung WMN-55VD, за 55" екран, VESA до 600 x 400, до 29кг
http://obiavidnes.com/obiava/146447/stoyka-za-tv-samsung-wmn-55vd
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