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Инкубатори за 80 -150 яйца
Инкубатори за 80 - 150 яйца, цифрови (с дисплей и PIC Контролер) и аналогови,
Полуавтоматичнни и автоматични (оборудвани с моторчета с редуктор - 40 W можещи реално
да завъртят рамка със сто яйца)
Размери 70X40X40 см. Тегло - 7кг. Материал PVC плоскости за кухненска мебел.
http://obiavidnes.com/obiava/147623/inkubatori-za-80--150-yayca

Терморегулатори, Релета за време, Влагорегулатори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Терморегулатор - (аналогов и цифров - PIC контролер с точност до 0.1 градуса Ц) - цена 25 лв. (аналогов)
Реле за време - аналогово и цифрово - PIC контролер с точност до 0.1 секунда) - цена 25 лв. (аналогово)
https://www.youtube.com/watch?v=nx08cTgwIGo
https://www.youtube.com/watch?v=zXBssmztbu4
https://www.youtube.com/watch?v=NrDCrm7Nghw
http://obiavidnes.com/obiava/147622/termoregulatori-releta-za-vreme-vlagoregulatori

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/147621/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

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/147583/masajna-kushetka-magicpro

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
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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/147582/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/147581/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147638/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147637/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147636/maxman---maksmen
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Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147635/lida-slim

Лида стара
Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147634/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147633/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа със
сексуална стимулация, препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147632/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147631/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147630/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147629/bilkova-viagra

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.

Страница 4/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.02.2018

14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147628/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147627/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
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13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147626/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147625/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Набор на работници , без посредници
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиции: Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в :
1. Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 950 евро.
2. Месокомбинат - заплата 950 евро.
3. Пекарна - заплата 950 евро.
4. Завод за шоколад - заплата 900 евро.
5. Складови работници - заплата 1100 евро.
6. Камериерки – заплата 950 евро.
7. Склад за зеленчуци и плодове - заплата 960 евро.
8. Цех за сандвичи - заплата 900 евро.
9. Фабрика за пастет - заплата 900 евро.
10. Оранжерии - заплата 950 евро.
11. Складове на Билла , Алберт , Теско , Лидл – заплата 950 евро.
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12. Сладкарски цехове (жени) - заплата 900 евро.
13. Лаковна(бояджийски цех) мъже до 55год. - заплата 1100 евро.
14. Птицекланница - заплата 950 евро.
15. Шлосери - 1200 евро.
16. Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 1000 евро.
17. Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 960 евро.
18. Завод на шкода – заплата 960 eвро.
19. Заварчици (CO електрод, аргон) 1100-1600 евро.
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 1000 евро.
21. Електрокаристи – заплата 1300 евро.
НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК. ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е
БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ. Към всички оферти се дава всяка седмица
аванс до заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро) Заплатата е на следващия месец на 10-то число за предходния. Тел: 0885
64 27 82
http://obiavidnes.com/obiava/147624/nabor-na-rabotnici--bez-posrednici

Великден в Хисаря
Хотел Строител предлага:
Двудневен Великденски пакет
07.04.2018 – 09.04.2018
http://obiavidnes.com/obiava/147620/velikden-v-hisarya

Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Sattelite L350/L355/P200/P205/P300/X200
Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Sattelite L350/L355/P200/P205/P300/X200, 6-cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147619/bateriya-zamestitel-za-laptop-toshiba-sattelite-l350l355p200p205p300x200

Циклене и фугиране на паркет от Класик паркет
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови машини. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/147618/ciklene-i-fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Батерия (oригинална) за лаптоп Dell Latitude 3340/3350
Батерия (oригинална) за лаптоп Dell Latitude 3340/3350, 6-cells, 10.8V, 5800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147617/bateriya-originalna-za-laptop-dell-latitude-33403350

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/147616/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Тонколона JBL ES10 CH
Тонколона JBL ES10 CH, 1.0, 50W RMS, 65 Hz – 40 kHz, кафявa
http://obiavidnes.com/obiava/147615/tonkolona-jbl-es10-ch

Тонколона JBL ES10 CH
Тонколона JBL ES10 CH, 1.0, 50W RMS, 65 Hz – 40 kHz, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147614/tonkolona-jbl-es10-ch
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Телевизор Crown 32472
Телевизор Crown 32472, 32"(81.28 cm), HD Ready, DVB-T/C/MPEG4, USB, SCART, VGA, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/147613/televizor-crown-32472

Тонколона JBL ES10 CH
Тонколона JBL ES10 CH, 1.0, 50W RMS, 65 Hz – 40 kHz, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/147612/tonkolona-jbl-es10-ch

Тонколона Muse M-1250 BT
Тонколона Muse M-1250 BT, 2.1, Bluetooth 3.0, 100W (вграден subwoofer), USB 2.0, SDHC слот, поставка за смартфон или
таблет, 3.5мм жак, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147611/tonkolona-muse-m-1250-bt

Тонколони JBL Arena 130 WH
Тонколони JBL Arena 130 WH, 2.0, 60W RMS, 55 Hz – 40 kHz, бели
http://obiavidnes.com/obiava/147610/tonkoloni-jbl-arena-130-wh

Телевизор Crown 32472SM
Телевизор Crown 32472SM, 32"(81.28 cm), HD Ready, SMART TV, DVB-T/C/MPEG4, Wi-Fi, USB, SCART, VGA, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/147609/televizor-crown-32472sm

Тонколона Muse M-1250 BT
Тонколона Muse M-1250 BT, 2.0, Bluetooth 3.0/NFC, 40W (вграден subwoofer), USB 2.0, 3.5мм жак, кафява, LED дисплей,
вградено FM радио
http://obiavidnes.com/obiava/147608/tonkolona-muse-m-1250-bt

мейзитанг
Мейзитанг гел капсули са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите
редуцират излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147607/meyzitang

meizitang
Meizitang съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула Мейзитанг на
ден за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147606/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147605/maxman---maksmen

Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147604/lida-slim

Лида стара
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Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147603/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147602/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа само
със сексуална стимулация, препоръчително е да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147601/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147600/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147599/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147598/bilkova-viagra

Телевизор Crown 39472FHD
Телевизор Crown 39472FHD, 39"(99.06 cm), FHD, DVB-T/C/MPEG4, USB, SCART, VGA, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/147597/televizor-crown-39472fhd

Двустаен апартамент в Несебър, комплекс Аврора- на 35 м от плажа „ Потъналия кораб
Аурелия”
Двустаен апартамент в Несебър, комплекс Аврора- на 35 м от плажа „ Потъналия кораб Аурелия”
Продажба директно от строителя
Студия: от 27 000 €
Двустайни апартаменти: от 45 000 €
Насладете се на красотата на южното Черноморие с комплекс АВРОРА, разположен на 35 м от плажа „
Потъналия кораб Аурелия ”. Комплексът се състои от 44 апартамента с площ от 22 кв.м. до 87 кв.м. Конструкцията на
сградата е масивна, стоманобетонна, с тухлени зидове на външните и вътрешните стени.
Предвидени са озеленено дворно пространство с паркови елементи и открит басейн с прилежаща зона за слънчеви бани.
Възможност за целогодишно обитаване.
Приятна разходка до старинния град Несебър, ще докосне сърцето на всеки, желаещ да се запознае с историческото
наследство на България, да посети древните църкви и музеи, да се наслади на тесните калдъръмени улички и старинни
къщи, да опита традиционни ястия в множеството уютни ресторантчета, съхранили българското изкуство.
http://obiavidnes.com/obiava/147596/dvustaen-apartament-v-nesebyr-kompleks-avrora--na-35-m-ot-plaja--potynaliya-kor
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Слушалки JBL YBIMINSP01BLK
Слушалки JBL YBIMINSP01BLK, 20Hz-20kHz честотен диапазон, 3.5 мм жак,
http://obiavidnes.com/obiava/147595/slushalki-jbl-ybiminsp01blk

Bri4ka.bg - сайт за обяви за камиони и авточасти, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за камиони и авточасти, аксесоари за камиони,
гуми и джанти за камиони.
http://obiavidnes.com/obiava/147594/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-kamioni-i-avtochasti-novi-i-vtora-upotreba

Bri4ka.bg - сайт за обяви за каравани и кемпери, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за каравани и кемпери и авточасти,
аксесоари за каравани и кемпери.
http://obiavidnes.com/obiava/147593/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-karavani-i-kemperi-novi-i-vtora-upotreba

Bri4ka.bg - сайт за обяви за мотори, мотоциклети, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за мотори и авточасти, аксесоари за
мотоциклети, гуми и джанти за мотори.
http://obiavidnes.com/obiava/147592/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-motori-motocikleti-novi-i-vtora-upotreba

Bri4ka.bg - сайт за обяви за бусове, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за бусове и авточасти, аксесоари за
бусове, гуми и джанти за бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/147591/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-busove-novi-i-vtora-upotreba

Bri4ka.bg - сайт за обяви, автомобили, джипове, коли, камиони, мотори, каравани и кемпери,
гуми.
Bri4ka.bg е сайт за авто обяви, където имате възможност
да публикувате или търсите в следните категории: Автомобили и
джипове , Бусове , Мотори , Каравани и кемпери , Камиони ,
Яхти и лодки , Строителна техника , Селскостопански машини ,
Ремаркета , Части и аксесоари , Гуми и джанти
http://obiavidnes.com/obiava/147590/bri4kabg---sayt-za-obyavi-avtomobili-djipove--koli-kamioni-motori-karavani

Qnap TVS-873e-4G
Qnap TVS-873e-4G, четириядрен AMD RX-421BD 2.1/3.4 GHz, 512MB DOM, 8x SATA 6 Gbps, 2x M.2 2260/2280 SATA 6Gb/s
SSDs, 4x 1000 LAN, 2x PCIe 3.0 x4, 2x HDMI, 2x 3.5 mm jacks
http://obiavidnes.com/obiava/147589/qnap-tvs-873e-4g

Клавиатура CANYON CNS-HKB2
Клавиатура CANYON CNS-HKB2, 104 бутона, LED Подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/147588/klaviatura-canyon-cns-hkb2

Стойка за TV Hama
Стойка за TV Hama, от 32 " до 55", VESA до 400 x 400, до 30 кг, Регулируема, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147587/stoyka-za-tv-hama

Стойка за TV Hama
Стойка за TV Hama, от 32 " до 65", VESA до 400 x 400, до 25 кг, Регулируема, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/147586/stoyka-za-tv-hama

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/147585/3dkoev-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/147584/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Сървър AIS 51B3/BNR (48529)
Сървър AIS 51B3/BNR (48529), 2x шестядрени Haswell Intel Xeon E5-2630 v3 2.4/3.2GHz, 64GB DDR4 RDIMM, 6TB(4x 2TB
SATA HDD), 2x 1GbE, 1x VGA, 2x USB 3.0, No OS, 2x 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/147580/syrvyr-ais-51b3bnr-48529

Мултифункционално лазерно устройство Samsung Xpress SL-C480FN
Мултифункционално лазерно устройство Samsung Xpress SL-C480FN, принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 18
стр/мин, LAN 100, USB, ADF, A4, 3.0" (7.62 cm) дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/147579/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-samsung-xpress-sl-c480fn

Стойка за TV Hama
Стойка за TV Hama, от 32 " до 48", VESA до 200 x 200, до 20 кг, регулируема, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147578/stoyka-za-tv-hama

Стойка за TV Hama
Стойка за TV Hama, от 19 " до 42", VESA до 200 x 200, до 20 кг, регулируема, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147577/stoyka-za-tv-hama

Лаптоп Dell Latitude E7280 (N019L728012EMEA)
Лаптоп Dell Latitude E7280 (N019L728012EMEA), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7600U 2.8/3.9 GHz, 12.5" (31.75 cm) Full
HD Anti-Glare Display (HDMI), 16GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB Type-C, Windows 10, 1.18 kg
http://obiavidnes.com/obiava/147576/laptop-dell-latitude-e7280-n019l728012emea

Поставка за лаптоп Hama
Поставка за лаптоп Hama, до 15.6", Регулируема, 4 кг, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147575/postavka-za-laptop-hama

Лаптоп Asus X555QG-DM246 (90NB0D42-M03300_V09A0017)(сребрист)в комплект с раница Asus
V09A0017
Лаптоп Asus X555QG-DM246 (90NB0D42-M03300_V09A0017)(сребрист)в комплект с раница Asus V09A0017, двуядрен
Excavator AMD Dual Core A9-9420 2.90/3.60GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED AMD Radeon R5 M430 2GB(HDMI), 8GB DDR4,
1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 2.03 kg
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http://obiavidnes.com/obiava/147574/laptop-asus-x555qg-dm246-90nb0d42-m03300_v09a0017srebristv-komplekt-s-ranica

Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1
Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1, тип "тапи", микрофон, бутон за разговори, сини
http://obiavidnes.com/obiava/147573/slushalki-energy-sistem-earphones-sport-1

Стартирай собствен бизнес
Предлагам възможност за собствен бизнес без голяма инвестиция. Какво ще спечелите:
*ще бъдете част от междунаровдна компания, която има офиси в над 160 държави с 40 годишна практика;
*Компанията се развива в сферата на здравето и красотата;
*2 основни начина на печалба: от директни продажби и бонуси;
*възможност за 2 безплатни пътувания в годината като допълнителна награда;
*програми за стимулиране с допълнителен паричен бонус;
*вие си определяте работното време;
*неограничени възможности за израстване в компанията
http://obiavidnes.com/obiava/147572/startiray-sobstven-biznes

Сокоизстисквачка Zephyr ZP 1160 JL
Сокоизстисквачка Zephyr ZP 1160 JL, 1.0 л. вместимост, автoмaтичнo из
http://obiavidnes.com/obiava/147571/sokoizstiskvachka-zephyr-zp-1160-jl

Работа в Словакия-производство на климатизации за автомобили БМВ и Мерцедес Бенц
Работодател – МAЛE БЕР ООД, завод Сеница, Словакия
Работа в Словакия-производство на климатизации за автомобили БМВ и Мерцедес Бенц
Търсим работници за производството на климатизации за автомобили БМВ и Мерцедес Бенц за завода в гр. Сеница,
Словакия. Работата се извършва по линия – комплектен монтаж на няколко вида климатизации според заявките на
автомобилните фирми
Работна заплата се състои от следните компоненти:
1. Основна заплата 530 € /бруто / за месец през първите 3 месеца
2. Основна заплата 560 € / бруто /за месец от 4-я месец
3. Основна заплата 590 € /бруто/ за месец след 1 година стаж
4. Лична оценка 110 € / бруто / месец.
5. Допълнително възнаграждение за работа следобедна смяна 0,30 € / бруто / час
6.Допълнително възнаграждение за работа нощна смяна 0,50 € / бруто / час
7. Съботно доплащане + 25% от средната работна заплата
8. Неделно доплащане + 50% от средната работна заплата
9. Национален празник + 100% от средната работна заплата
10. Извънреден труд + 25% от средната работна заплата
11.Ваучери за храна на стойност 3,40 €
12. Десет минути платена почивка в рамките на работната смяна.
Средната месечна заплата от първият месец около 700 € /бруто/ без извънреден труд
Смени:
Работи се 5 дни в седмицата на 3 смени. 1 седмица ранна,
1 седмица нощна , 1 седмица следобедна смяна.
Ранна смяна : 06:00 - 14 : 00 часа
Следобедна смяна : 14:00 до 22:00 часа
Нощна смяна 22:00 до 06:00 часа
Работният ден е 7 часа и 20 минути
Платена почивка 10 минути и 30 минути неплатена почивка.
Служителите имат възможност да работят и извънреден труд но най–напред трябва да овладеят поне 2 позиции
Настаняване:
Стаи с 2,3 и 4 легла със собствена баня и тоалетна, хладилник и телевизор
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Общежитието е в гр.Сеница и е безплатно. На всеки етаж има модерно обзаведена кухня. Центъра на града е на 1,5
км. В града се намират търговските вериги Била, Лидл, Кауфланд иТеско. Голям избор на ресторанти, закусвални и
магазини. Столицата на Словакия,Братислава е на 80 км с добри транспортни възможности.
Транспорт до работата: До работата се ходи пеша – 500 м
Храна
Възможност за хранене в бюфета или донасяне на собственна храна
Служителите имат право на ваучери за храна на стойност 3,40 € .
Изисквания към кандидатите
1. добро физическо състояние
2. желание за работи на смени
3.самостоятелност
За повече информация или кандидатстване се обадете на български език на телефон +421948160122 г-жа Ондришикова
или пишете на имейл адрес ondrisikova@efachmann.com
www efachmann sk
http://obiavidnes.com/obiava/147570/rabota-v-slovakiya-proizvodstvo-na-klimatizacii-za-avtomobili-bmv-i-mercedes-benc

Мастило за HP 83 - C4941A - Cyan - 680ml/ 1 000к
Мастило за HP 83 - C4941A - Cyan - 680ml/ 1 000к
http://obiavidnes.com/obiava/147569/mastilo-za-hp-83---c4941a---cyan---680ml-1-000k

Мастило за HP 83 - C4940A - Black - 680ml/ 1 000к
Мастило за HP 83 - C4940A - Black - 680ml/ 1 000к
http://obiavidnes.com/obiava/147568/mastilo-za-hp-83---c4940a---black---680ml-1-000k

Мастило за HP 81 - C4935A - Light Magenta - 680ml/ 1 000к
Мастило за HP 81 - C4935A - Light Magenta - 680ml/ 1 000к
http://obiavidnes.com/obiava/147567/mastilo-za-hp-81---c4935a---light-magenta---680ml-1-000k

мейзитанг
Гел капсулите са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите редуцират
излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147566/meyzitang

meizitang
Една кутия съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула на ден за бързо
отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147565/meizitang

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147564/maxman---maksmen

Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147563/lida-slim

Лида стара
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Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147562/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147561/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа само
със сексуална стимулация, препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147560/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147559/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147558/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147557/bilkova-viagra

Intel Celeron G4900 Coffee Lake двуядрен (3.1GHz
Intel Celeron G4900 Coffee Lake двуядрен (3.1GHz, 2MB Cache, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/147556/intel-celeron-g4900-coffee-lake-dvuyadren-31ghz

Intel Core i5-8500 Coffee Lake
Intel Core i5-8500 Coffee Lake, шестядрен (3.1GHz, 9MB Cache, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/147555/intel-core-i5-8500-coffee-lake

Циклене на паркет 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
ден. Качество и коректност. За контакти 0883325946 и
http://vipparketi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/147554/ciklene-na-parket-ot-vip-parketi

Хотелски телевизор Samsung HG40EE590SKXEN/LED
Хотелски телевизор Samsung HG40EE590SKXEN/LED, 40" (101.6 cm) Full HD LED, DVB-T2/C

Страница 14/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.02.2018

http://obiavidnes.com/obiava/147553/hotelski-televizor-samsung-hg40ee590skxenled

Мастило за HP 81 - C4934A - Light Cyan - 680ml/ 1 000к
Мастило за HP 81 - C4934A - Light Cyan - 680ml/ 1 000к
http://obiavidnes.com/obiava/147552/mastilo-za-hp-81---c4934a---light-cyan---680ml-1-000k

Публичен дисплей Samsung LH43DBJPLGC/EN
Публичен дисплей Samsung LH43DBJPLGC/EN, 43" (109.22cm) Full HD D-LED BLU, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/147551/publichen-displey-samsung-lh43dbjplgcen

УАЗ-452-инструкция за експлоатация
продавам инструкция за експлоатация Автомобил УАЗ-452-брой на страници 99 - на диск - цена 20лв-доставка
Еконт-документацията е на Български език
http://obiavidnes.com/obiava/147550/uaz-452-instrukciya-za-eksploataciya

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147549/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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
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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/147548/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/147547/cours-de-bulgare-pour-trangers

Хладилник с фризер LG GSX961NEAZ
Хладилник с фризер LG GSX961NEAZ, клас A++, 405 л. общ капацитет, Мулти въздушен поток, Смарт диагностика, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/147546/hladilnik-s-frizer-lg-gsx961neaz

Маша за коса Zephyr ZP 1102 MQ
Маша за коса Zephyr ZP 1102 MQ, LЕD диcплeй, 55W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147545/masha-za-kosa-zephyr-zp-1102-mq

Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1
Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1, тип "тапи", микрофон, бутон за разговори, червени
http://obiavidnes.com/obiava/147544/slushalki-energy-sistem-earphones-sport-1

Кафемелачка Zephyr ZP 1172 BR
Кафемелачка Zephyr ZP 1172 BR, до 50 гp. кафе, сиcтeмa зa бeзoпacнocт, 200W, червен
http://obiavidnes.com/obiava/147543/kafemelachka-zephyr-zp-1172-br

Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1
Слушалки Energy Sistem Earphones SPORT 1, тип "тапи", микрофон, бутон за разговори, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/147542/slushalki-energy-sistem-earphones-sport-1

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
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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/147541/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/147540/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
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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/147539/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147538/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147537/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/147536/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147535/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/147534/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147533/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147532/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
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полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147531/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/147530/kurs--vytreshni-vik-mreji---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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (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/147529/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/147528/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147527/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/147526/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147525/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/147524/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147523/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/147522/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147521/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/147520/kurs-stroitel---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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование 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/147519/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147518/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147517/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Съдомиялна Electrolux ESF4202LOW
Съдомиялна Electrolux ESF4202LOW, клас A+, 9 комплекта, 5 програми, 3 температури, сива
http://obiavidnes.com/obiava/147516/sydomiyalna-electrolux-esf4202low

Прахосмукачка Gorenje VCEA21GPLRCY
Прахосмукачка Gorenje VCEA21GPLRCY, с торба, клас А, НЕРА филтър, 700W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/147515/prahosmukachka-gorenje-vcea21gplrcy

Слушалка Grace Multipoint
Слушалка Grace Multipoint, Bluetooth, до 5ч време за разговори, сива
http://obiavidnes.com/obiava/147514/slushalka-grace-multipoint

Глави за HP 703 - CD887AE - Black - заб.: 600k
Глави за HP 703 - CD887AE - Black - заб.: 600k
http://obiavidnes.com/obiava/147513/glavi-za-hp-703---cd887ae---black---zab-600k

Прахосмукачка Gorenje VCEA21GPRRCY
Прахосмукачка Gorenje VCEA21GPRRCY, с торба, клас А, HEPA филтър, 700W, сензорно управление, червена
http://obiavidnes.com/obiava/147512/prahosmukachka-gorenje-vcea21gprrcy

мейзитанг
Гел капсулите са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите редуцират
излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147511/meyzitang

meizitang
Една кутия съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула на ден за бързо
отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147510/meizitang
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Прахосмукачка Gorenje VCEA21GLW
Прахосмукачка Gorenje VCEA21GLW, с торба, клас А, НЕРА филтър, защита на корпуса, 700W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/147509/prahosmukachka-gorenje-vcea21glw

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147508/maxman---maksmen

Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147507/lida-slim

Лида стара
Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147506/lida-stara

Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147505/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа само
със сексуална стимулация, препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147504/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147503/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147502/kralska-cherna-mravka

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147501/bilkova-viagra

Huawei P10 Lite (син) с подарък смарт гривна Huawei Color band A1
Huawei P10 Lite (син) с подарък смарт гривна Huawei Color band A1, поддържа 2 sim карти, 5.2" (13.21 cm) Full HD
дисплей, осемядрен Kirin 658 (4x 2.1GHz & 4x 1.7GHz Cortex A-53), 3GB RAM, 32GB Flash(+microSD слот), 12 & 8.0 Mpix
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camera, Android, 146g
http://obiavidnes.com/obiava/147500/huawei-p10-lite-sin-s-podaryk-smart-grivna-huawei-color-band-a1

Студио ПСИХОЛОГ и ПЕДАГОГ Светослава Цветкова - Света
Педагог, експерт по девиантно поведение, клиничен психолог, когнитивно-поведенческа психотерапия
Педагогическа работа с деца и семейно консултиране
Педагогическа работа с деца с дезадаптивно и асоциално поведение: при проблеми с ученето, прекомерна стеснителност,
агресиятa; хиперактивност....
Деца надарени: с изключителни способности, различни със своите предпочитания, изискващи особени разбиране и
отношение...
Семейно консултиране: отношения родител – дете, възпитание, формиране на самооценката при децата...
Психологическо консултиране и психотерапия
Психотерапия на двойката и семейна психотерапия: при хронични семейни проблеми, но и за постигане на допълнителен
комфорт в общуването и пълноценно съжителстване....
Психотерапия при трудности в общуването и емоционален дискомфорт: проблеми в общуването с другия пол; сексуални
проблеми; психотерапия за справяне със загуба, развод, физическо и психическо насилие, психически травми; при дистрес,
житейски кризи и кризи на възрастта; емоционална нестабилност, проблеми със самоконтрола, патологична ревност...
Психотерапия при невротични разстройства: Обсесивно–компулсивно разстройство; Паническо разстройство;
Генерализирана тревожност; Фобийни тревожни разстройства; Разстройства на храненето; Депресия...
Life Coаching / Лайф Коучинг / и подпомагане личностното израстване и усъвършенстването на социалните и
комуникативни умения…Подготовка за интервю за работа: презентиране на личностните качества...
Online консултиране се провежда през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988
866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път:
ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG31FINV91501017123235; Относно: Психологическа консултация.
Програма “Tърся своята половинка“ е неслучайна и реагира на реалностите на съвременния човек, търсещ пълноценна
свързаност.
Научете повече на www.psiholog-pedagog.com
http://obiavidnes.com/obiava/147499/studio-psiholog-i-pedagog-svetoslava-cvetkova----sveta

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/147498/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/147497/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147496/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/147495/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147494/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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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/147493/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147492/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Глави за HP 21/22 - SD400AE - Minlex/Carlex 3pack - заб.: 190k
Страница 34/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.02.2018

Глави за HP 21/22 - SD400AE - Minlex/Carlex 3pack - заб.: 190k
http://obiavidnes.com/obiava/147491/glavi-za-hp-2122---sd400ae---minlexcarlex-3pack---zab-190k

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/147490/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
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Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147489/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147488/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
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Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147487/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147486/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
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Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147485/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147484/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Прахосмукачка Gorenje VCEA22GLBU
Прахосмукачка Gorenje VCEA22GLBU, с торба, клас А, HEPA филтър, 700W, сензорно управление, синя
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http://obiavidnes.com/obiava/147483/prahosmukachka-gorenje-vcea22glbu

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147482/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
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Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/147481/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Глави за HP 301 - N9J72AE - Black + C/M/Y - заб.: 190k
Глави за HP 301 - N9J72AE - Black + C/M/Y - заб.: 190k
http://obiavidnes.com/obiava/147480/glavi-za-hp-301---n9j72ae---black--cmy---zab-190k

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ РАБОТНИ МЕСТА ГАРАНТИРАНИ 100% С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО
ЗАЕТОСТТАКОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖАСЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,бирена фабрика,шоколадова
фабрика,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,осигуовки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони /1500 евро/.За всички работни места седмичен
аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири
БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително.
Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/147479/bez-komision-chehiya-rabotni-mesta-garantirani-100-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-ag

SSD 120GB Goodram S400u SSDPR-S400U-120-80
SSD 120GB Goodram S400u SSDPR-S400U-120-80, SATA 6Gb/s, M.2 2280, скорост на четене 550 MB/s, скорост на запис
530MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/147478/ssd-120gb-goodram-s400u-ssdpr-s400u-120-80

Глави за HP 62 - N9J71AE - Black + C/M/Y - заб.: 200k
Глави за HP 62 - N9J71AE - Black + C/M/Y - заб.: 200k
http://obiavidnes.com/obiava/147477/glavi-za-hp-62---n9j71ae---black--cmy---zab-200k

Рекламна агенция Варна
Рекламна агенция Варна-печат на визитки, флаери, брошури, листовки, календари,
сувенири, винили и фолия за рекламни агенции във Варна, лазерно рязане и гравиране, табелки за врати и пощенски кутии,
табели за офиси и хотели, информационни табели, рекламни табели,метални табели, CNC рутер-рязане и гравиране,
стикери, стикери за стена, стикери за таван,лепенки за коли, лепенки за мотори, лепенки за телефони, лаптоп, таблет,
сублимация,хидрогравика, фолио за водно-трансферен печат, материали за хидрографика, воден печат на джанти,
външна реклама, брандиране с фолио на автомобили и витрини, изработка на сайт и онлайн магазин,печатна
реклама,изработка на печати, печати за фирми, рекламни материали, сувенирна реклама,и календари за 2018 и 2019 на
ниски цени,онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/147476/reklamna-agenciya-varna

Голяма гама печати
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печати.eu изработва и предлага на Вашето внимание богата гама Печати автоматични печати, обикновени печати,
дръжки за печати и механизми на ниски цени,онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/147475/golyama-gama-pechati

Социална мрежа за риболовци
Какво е Fishbook?
Fishbook е проектиран специално за нас риболовците, тук можете да споделяте улова си с другите потребители, да
качвате нови и атрактивни места за риболов, да споделяте снимки от Вашите риболовни излети с приятели. Това е
мястото, в което можете да търсите, зарибени водоеми базирайки се на опита на другите фишбукъри за да си
спестите разходи от разходки напразно.
Кажете на приятелите си къде и на какво кълве в момента.Споделяйте любимите си места и снимки с други рибари или
се срещайте онлайн с хора, които вече са били на тези места за риболов. Можете дори да организирате съвместни
пътувания за риболов, като поканите приятелите си чрез
страницата на Fishbook.bg Fishbook също ви позволява да съхранявате и отпечатате вашите снимки на улова и другите
потребители да Ви се радват , или Вие да се възхищавате и споделяте улова, на другите фишбукъри в нашата социална
мрежа.
Fishbook ще провежда постоянно конкурси за хваната най-голяма риба или количество улов в кг.,уловени в рамките на
определен период от време, като ние си запазваме правото да раздаваме невероятни награди, така че хвърляите едно око
на страницата за събития и състезания.
Ние искаме Fishbook да бъде най-голямата и най-добре работещата рибарска общност в интернет,и за
това приветстваме всякакви идеи. Свържете се с нас office@fishbook.bg с Ваша идея за развитието на сайта и ние ще я
реализираме, кажете на приятелите си за нас.
http://obiavidnes.com/obiava/147474/socialna-mreja-za-ribolovci

Медицина и здравни заведения
bglekar.net е САЙТ ЗА ЛЕКАРИ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ,МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ ЗА ДОБРИ ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ В
БЪЛГАРИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/147473/medicina-i-zdravni-zavedeniya

Аксесоари за мобилни телефони
mobilni.bg предлага на Вашето внимание богата гама от аксесоари за мобилни телефони, смартфони и таблети,калъфи
за телефони,аксесоари за мобилни телефони и таблети, калъфи за GSM и таблети; кожени и силиконови калъфи;
протектори за gsm и таблети на ниски цени онлайн.
http://obiavidnes.com/obiava/147472/aksesoari-za-mobilni-telefoni

Глава за HP 727 - F9J79A - Photo Black - 300ml
Глава за HP 727 - F9J79A - Photo Black - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/147471/glava-za-hp-727---f9j79a---photo-black---300ml

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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147470/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147469/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/147468/razgovoren-angliyski

Външна батерия/power bank Forever
Външна батерия/power bank Forever, 8000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/147467/vynshna-bateriyapower-bank-forever
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Очен преглед в Оптики Гранд Оптикс
Оптики Гранд Оптикс предлага очен преглед. Всеки понеделник, ексклузивно за нашите клиенти, очният преглед е напълно
безплатен, без да е обвързан с покупка. Проверявайте редовно своето зрение. Посещавайте очен лекар поне веднъж
годишно - не само при възникнал проблем, а и за профилактичен преглед.
http://obiavidnes.com/obiava/147466/ochen-pregled-v-optiki-grand-optiks

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/147465/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/147464/kurs-po-nemski-ezik--a1

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/147463/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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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/147462/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – 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/147461/kurs-po-italianski-ezik--v22

Глава за HP 727 - F9J78A - Yellow - 300ml
Глава за HP 727 - F9J78A - Yellow - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/147460/glava-za-hp-727---f9j78a---yellow---300ml

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
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Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147459/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147458/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

SSD 240GB Goodram CX300 SSDPR-CX300-240
SSD 240GB Goodram CX300 SSDPR-CX300-240, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 555 MB/s, скорост на запис
540MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/147457/ssd-240gb-goodram-cx300-ssdpr-cx300-240

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
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организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/147456/kana-za-alkalna-voda

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/147455/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Глава за HP 727 - F9J77A - Magenta - 300ml
Глава за HP 727 - F9J77A - Magenta - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/147454/glava-za-hp-727---f9j77a---magenta---300ml
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Прахосмукачка Gorenje VCEA11CMBU
Прахосмукачка Gorenje VCEA11CMBU, с торба, клас А, 800W, Универсална четка, синя
http://obiavidnes.com/obiava/147453/prahosmukachka-gorenje-vcea11cmbu

Глава за HP 727 - F9J76A - Cyan - 300ml
Глава за HP 727 - F9J76A - Cyan - 300ml
http://obiavidnes.com/obiava/147452/glava-za-hp-727---f9j76a---cyan---300ml

SSD 120GB Goodram CX300 SSDPR-CX300-120
SSD 120GB Goodram CX300 SSDPR-CX300-120, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), скорост на четене 555 MB/s, скорост на запис
540MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/147451/ssd-120gb-goodram-cx300-ssdpr-cx300-120

HTC U Play (син)
HTC U Play (син), поддържа 2 sim карти, 5.2" (13.21 cm) Full HD LCD дисплей, осемядрен MediaTek Helio P10 (4x 2.0GHz &
4x 1.1GHz Cortex A-53), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 16 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/147450/htc-u-play-sin

Калъф за Apple iPhone X Speck Presidio Sport
Калъф за Apple iPhone X Speck Presidio Sport, удароустойчив, червен
http://obiavidnes.com/obiava/147449/kalyf-za-apple-iphone-x-speck-presidio-sport

Maxman - Максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковия му състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147448/maxman---maksmen

мейзитанг
Гел капсулите са естествено средство за бързо отслабване насочени към изгаряне на мазнини. Гел капсулите редуцират
излишното тегло и изчистват организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147447/meyzitang

meizitang
Една кутия съдържа 36 капсули по 650мг разделени в 3 блистера по 12 гел капсули в блистер. Една капсула на ден за бързо
отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147446/meizitang

Lida slim
Изключително ефективна и подпомага обмяната на веществата при наднормено тегло, бързо отслабване без диета.
Една капсула на ден и ще отслабнете без странични ефекти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147445/lida-slim

Лида стара
Хранителна добавка създадена от специално подбрани растителни екстракти. Изключително ефективна и подпомага
нормализирането на обмяната на веществата при наднормено тегло. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147444/lida-stara
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Камагра желе
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Действието на Камагра
Гел започва 20 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147443/kamagra-jele

Камагра гел
Kamagra Oral Jelly – Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие. Камагра Гел действа само
със сексуална стимулация, препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147442/kamagra-gel

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на сексуалното желание. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147441/cherna-mravka

кралска черна мравка
Black Ant King - Кралска Черна Мравка изцяло на билкова основа и без никакви странични ефекти. Съставките укрепват
половата система и повишават либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147440/kralska-cherna-mravka

Nikon D3400 (червен) в комплект с обектив AF-P 18-55mm F/3.5-5.6G VR
Nikon D3400 (червен) в комплект с обектив AF-P 18-55mm F/3.5-5.6G VR, 24.2 Mpix, 3.0" (7.62cm) TFT сензорен дисплей,
Bluetooth 4.1, SDXC слот, HDMI Type C, microUSB
http://obiavidnes.com/obiava/147439/nikon-d3400-cherven-v-komplekt-s-obektiv-af-p-18-55mm-f35-56g-vr

Касета за Samsung CLT-K505L - SU171A - Black - заб.: 6 000k
Касета за Samsung CLT-K505L - SU171A - Black - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147438/kaseta-za-samsung-clt-k505l---su171a---black---zab-6-000k

Касета за Samsung CLT-K504S - SU158A - Black - заб.: 2 500k
Касета за Samsung CLT-K504S - SU158A - Black - заб.: 2 500k
http://obiavidnes.com/obiava/147437/kaseta-za-samsung-clt-k504s---su158a---black---zab-2-500k

Калъф за Apple iPhone X Speck Presidio Sport
Калъф за Apple iPhone X Speck Presidio Sport, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147436/kalyf-za-apple-iphone-x-speck-presidio-sport

Хидроизолация - отстраняване на течове
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/147429/hidroizolaciya----otstranyavane-na-techove
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Ремонт на покриви в Пловдив
.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/147428/remont-na-pokrivi-v-plovdiv

Ремонт на покриви в София
.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/147427/remont-na-pokrivi-v-sofiya

заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 500 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирани лихвени проценти за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
Да сключвате споразумения с нас чрез: marv.huntma@gmail.com
Вашето удовлетворение е нашето мото ...
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http://obiavidnes.com/obiava/147426/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

Публичен дисплей Iiyama Prolite TH5565MIS-W1AG
Публичен дисплей Iiyama Prolite TH5565MIS-W1AG, 54.6"(138.80 cm) IPS тъч панел, Full HD, 12ms, 1100:1, 450 cd/m2,
HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/147425/publichen-displey-iiyama-prolite-th5565mis-w1ag

Билкова виагра
Билкова виагра натурален продукт действащ при импотентност. Vegetal vigra работи 20 минути след прием. Билкова
виагра съдържа растителни екстракти повишаващи либидото. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/147424/bilkova-viagra

Калъф за Apple iPhone 8/7 Speck Presidio Sport
Калъф за Apple iPhone 8/7 Speck Presidio Sport, удароустойчив, червен
http://obiavidnes.com/obiava/147423/kalyf-za-apple-iphone-87-speck-presidio-sport

Стойка за TV One For All WM2211 FLAT
Стойка за TV One For All WM2211 FLAT, за екрани от 13" до 40", VESA до 200 x 200, до 50кг
http://obiavidnes.com/obiava/147414/stoyka-za-tv-one-for-all-wm2211-flat

Касета за Samsung CLT-K503L - SU147A - Black - заб.: 8 000k
Касета за Samsung CLT-K503L - SU147A - Black - заб.: 8 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147413/kaseta-za-samsung-clt-k503l---su147a---black---zab-8-000k

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/147412/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
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В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147411/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147410/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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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/147409/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Калъф за Apple iPhone 8/7 Speck Presidio Sport
Калъф за Apple iPhone 8/7 Speck Presidio Sport, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147404/kalyf-za-apple-iphone-87-speck-presidio-sport

Nikon D5300 (червен) в комплект с обектив AF-P 18-55mm F/3.5-5.6G VR
Nikon D5300 (червен) в комплект с обектив AF-P 18-55mm F/3.5-5.6G VR, 24.2 Mpix, 3.5" (8.89 cm) TFT дисплей, Wi-Fi,
SDXC слот, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/147403/nikon-d5300-cherven-v-komplekt-s-obektiv-af-p-18-55mm-f35-56g-vr

Музикална школа Венера мюзик
Музикална школа Venera Music има за цел да открива и развива музикалните заложби, както и да създава индивидуални
творци. За да постигнем всичко това, ние разполагаме с екип от квалифицирани преподаватели, както и с напълно
оборудвана техническа база
http://obiavidnes.com/obiava/147402/muzikalna-shkola-venera-myuzik

Абсорбатор AEG DUB 1610M
Абсорбатор AEG DUB 1610M, за вграждане, енергиен клас Е, въздухопоток 240 m3/h, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/147401/absorbator-aeg-dub-1610m

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/, за Samsung Galaxy S6 Edge, смартфон, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/147400/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

Захранване DeepCool DN450
Захранване DeepCool DN450, 450W, Active PFC, 80 Plus, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/147399/zahranvane-deepcool-dn450

Тонколона Energy Sistem Energy Music Box BZ3
Тонколона Energy Sistem Energy Music Box BZ3, 2.0, 6W, Bluetooth 4.0, USB, черна, до 12 часа време за работа, до 10м
обхват, вграден микрофон, дисплей, SD слот
http://obiavidnes.com/obiava/147398/tonkolona-energy-sistem-energy-music-box-bz3

Кабел Orico CER3-15
Кабел Orico CER3-15, от USB A(м) към USB A(ж), 1.5 м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147397/kabel-orico-cer3-15

Кабел Remax Emperor RC-054a
Кабел Remax Emperor RC-054a, от USB A (м) към USB Type-C (м), размер на кабела 1.0м, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/147396/kabel-remax-emperor-rc-054a

Батерия (оригинална) за Лаптоп Apple Macbook Pro PRO 13" Retina 2012 2013 A1425
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Батерия (оригинална) за Лаптоп Apple Macbook Pro PRO 13" Retina 2012 2013 A1425, 11.21 V, 6600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147395/bateriya-originalna-za-laptop-apple-macbook-pro-pro-13-retina-2012-2013-a1425

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
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/147394/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Хладилник с фризер за вграждане WHIRLPOOL ART7811/A+
Хладилник с фризер за вграждане WHIRLPOOL ART7811/A+, клас А+, 275л. общ капацитет, бял
http://obiavidnes.com/obiava/147393/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-whirlpool-art7811a

Батерия (оригинална) за Лаптоп HP STREAM 11 STREAM 13 787521-005 ME03XL
Батерия (оригинална) за Лаптоп HP STREAM 11 STREAM 13 787521-005 ME03XL, 11.4V, 3220 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/147392/bateriya-originalna-za-laptop-hp-stream-11-stream-13-787521-005-me03xl

Сървър Dell PowerEdge R630 (R630S2620V4H73SHP-14)
Сървър Dell PowerEdge R630 (R630S2620V4H73SHP-14), осемядрен Broadwell Intel Xeon E5-2620 v4 2.1/3.0GHz, без рам
памет, без твърд диск, 4x Lan1000, No OS, 1x 1100W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/147391/syrvyr-dell-poweredge-r630-r630s2620v4h73shp-14

Касета за Samsung CLT-Y4092S - SU482A - Yellow - заб.: 1 000k
Касета за Samsung CLT-Y4092S - SU482A - Yellow - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147390/kaseta-za-samsung-clt-y4092s---su482a---yellow---zab-1-000k

Касета за Samsung CLT-Y4072S - SU472A - Yellow - заб.: 1 000k
Касета за Samsung CLT-Y4072S - SU472A - Yellow - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147384/kaseta-za-samsung-clt-y4072s---su472a---yellow---zab-1-000k

ТРАНСУОРД ЕООД - превод и легализация на документи
ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНСУОРД,
имаме над 15 години опит.
Предлагаме Ви :
устни и писмени преводи.
лицензиран превод
легализация и апостил на документи.
Имаме екип от преводачи на и от 47 езика.
Фирмата е лицензирана от Министерство на външните работи като агенция за преводи, легализация и заверка на
документи.
http://obiavidnes.com/obiava/147383/transuord-eood---prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

Сървър Dell PowerEdge R630 (R630BASE16G600GBH73DHP-14)
Сървър Dell PowerEdge R630 (R630BASE16G600GBH73DHP-14), без процесор, 16GB DDR4 RDIMM, 600GB SAS 10 000rpm
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HDD, 4x Lan1000, No OS, 2x 720W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/147382/syrvyr-dell-poweredge-r630-r630base16g600gbh73dhp-14

Видео карта AMD Radeon RX 570
Видео карта AMD Radeon RX 570, 4GB, Power Color Red Dragon AXRX 570 4GBD5-DM, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/147381/video-karta-amd-radeon-rx-570

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1080
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1080, 8GB, Gainward Phoenix GLH, PCI-E 3.0, GDDR5X, 256 bit, 3x DisplayPort, 1x HDMI,
1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/147377/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1080

Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-България!
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/147376/detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-bylgariya

Диагностично-консултативен център Вита (ДКЦ)
Диагностично-консултативният център е първото звено в структурата на „Вита”, създадено през 1992 г. В ДКЦ Вита
може да запишете час за преглед в следните кабинети: акушерство и гинекология, гастроентерология, вътрешни
болести, дерматология, неврологя, кардиология и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/147375/diagnostichno-konsultativen-centyr-vita-dkc

Видео карта AMD Radeon RX 570
Видео карта AMD Radeon RX 570, 8GB, Sapphire PULSE 11266-36, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 2x Display Port, 2x HDMI, 1x
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/147374/video-karta-amd-radeon-rx-570

Батерия (заместител) за Лаптоп HP ProBook 450 G3 / G4
Батерия (заместител) за Лаптоп HP ProBook 450 G3 / G4, 455 G3 / G4, 470 G3 RI04, 4-cell, 14.8V, 2600 mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/147373/bateriya-zamestitel-za-laptop-hp-probook-450-g3--g4

Сървър Dell PowerEdge R730xd (R730S262016GD120G600GH73DHP-14)
Сървър Dell PowerEdge R730xd (R730S262016GD120G600GH73DHP-14), осемядрен Broadwell Intel Xeon E5-2620 v4
2.1/3.0GHz, 16GB DDR4 RDIMM, 600GB SAS 10 000rpm HDD, 4x Lan1000, No OS, 2x USB 3.0, 2x 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/147372/syrvyr-dell-poweredge-r730xd-r730s262016gd120g600gh73dhp-14

Престиж Делукс Аквапарк Клуб в Златни пясъци отваря врати за своите гости
От 2017 г. Престиж Делукс Аквапарк Клуб се управлява от една от водещите в туризма по българското Черноморие
туроператорски фирми – Престиж травъл енд туризъм. Престиж травъл енд туризъм обслужва годишно десетки
хиляди туристи в к.к. Златни пясъци и к.к. Слънчев бряг, а от скоро и в София
http://obiavidnes.com/obiava/147368/prestij-deluks-akvapark-klub-v-zlatni-pyasyci-otvarya-vrati-za-svoite-gosti

Тъч модул за Asus EEEPAD Transformer TF101
Тъч модул за Asus EEEPAD Transformer TF101, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147367/tych-modul-za-asus-eeepad-transformer-tf101

Тъч модул за Asus EEEPAD Transformer TF201
Тъч модул за Asus EEEPAD Transformer TF201, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147366/tych-modul-za-asus-eeepad-transformer-tf201

Тъч модул за Samsung P5100 (Galaxy TAB2)
Тъч модул за Samsung P5100 (Galaxy TAB2), touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/147365/tych-modul-za-samsung-p5100-galaxy-tab2

Тъч модул за Samsung P6200 Galaxy TAB 7.0 Plus
Тъч модул за Samsung P6200 Galaxy TAB 7.0 Plus, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147364/tych-modul-za-samsung-p6200-galaxy-tab-70-plus

Тъч модул за Samsung P6200 Galaxy TAB 7.0 Plus
Тъч модул за Samsung P6200 Galaxy TAB 7.0 Plus, touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/147363/tych-modul-za-samsung-p6200-galaxy-tab-70-plus

Касета за Samsung CLT-Y406S - SU462A - Yellow - заб.: 1 000k
Касета за Samsung CLT-Y406S - SU462A - Yellow - заб.: 1 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147362/kaseta-za-samsung-clt-y406s---su462a---yellow---zab-1-000k

Касета за Samsung CLT-R407 - SU408A - Yellow - заб.: 24 000k
Касета за Samsung CLT-R407 - SU408A - Yellow - заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/147361/kaseta-za-samsung-clt-r407---su408a---yellow---zab-24-000k

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/147360/kandidatstvayte-za-byrz-i-nadejden-zaem-dnes
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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/147357/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/147359/ribolov-na-pluvka---magazin-nasluka---httpswwwnasluka-shopcomribolov-na-pl

Printissimo.BG - Принтирани термоустойчиви кухненски гръбчета
Принтиране и дизайн на кухненски гръбчета върху ПДЧ, МДФ и еталбонд
с различни дебелини
http://obiavidnes.com/obiava/147358/printissimobg---printirani-termoustoychivi-kuhnenski-grybcheta

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/147356/morski-ribolov---magazin-nasluka---httpswwwnasluka-shopcommorski-ribolov

Престиж Хотел и Аквапарк предлага перфектната почивка в Златни пясъци
Престиж Хотел и Аквапарк е 4-звезден апарт хотел, разположен в центъра на курортен комплекс Златни пясъци, само
на 150 м. централната алея и плажа. Обновен и с нов имидж, хотелът е Вашия перфектен избор за семейна почивка.
http://obiavidnes.com/obiava/147355/prestij-hotel-i-akvapark-predlaga-perfektnata-pochivka-v-zlatni-pyasyci

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
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Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147354/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/147353/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
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.
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Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/147352/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

СПА Масажираща душ слушалка с функция пестене на вода
http://www.gadgetstore.ucoz.net
0883 33 88 92
Уникални душ слушалки с функция масаж + функция пестене на вода. В слушалката са вградени множество керамични
топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират. Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които
масажират тялото по неповторим начин, а също така помагат и за пестене на вода!
- Тройна филтрация на водата (турмалин, германий, медицински камък)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнерa под капачката на слушалката)
- Съвместима с стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/147351/spa-masajirashta-dush-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Застраховка за вашето бизнес имущество - ЗАД България
Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на големите предприятия и хотелски комплекси. Целта на
този продукт е да осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса. Покриват се всички
ненаименовани рискове с основни изключения: Военни действия, бунтове, стачки и др., Ядрена реакция, разлив на ядрено
гориво; тероризъм и терористични действия.
http://obiavidnes.com/obiava/147346/zastrahovka-za-vasheto-biznes-imushtestvo---zad-bylgariya

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/147345/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
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- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147344/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/147343/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
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„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147342/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/147341/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
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И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147340/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/147339/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147338/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147337/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/147336/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147335/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/147334/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147333/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/147332/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147331/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-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/147329/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147330/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147328/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147327/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147326/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.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147325/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/147324/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147323/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147322/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147321/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147320/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147319/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147318/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147317/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147316/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147315/kurs-armirovka-i-beton-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/147314/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147313/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/147312/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/147311/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

1500 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 800 – 1500 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147310/1500-evro-zaplata--rabotni-mesta-za-chehiya-bez-posrednici

СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147309/stroiteli-i-zavarchici

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1300 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147308/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi
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ЗАВОД ШКОДА - ЧЕХИЯ
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 55 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147307/zavod-shkoda---chehiya

1000 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 55 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147306/1000-evro-zaplata--rabota-v-zavod-za-kabeli

1100 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 110 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 110 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
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- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/147305/1100-evro-zaplata--rabota-v-skladovi-bazi

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/,шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на телове и изделия от телове, за окомплектоване на машини в производството
на кабели и проводници, за водещи на проводници в бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за
оптимален избор. Тел. 0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/147304/keramichni-vodeshti-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, метални тръби, медни и алуминиеви проводници, нишки от
месинг, сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на
дюзите. Тел. 0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/147303/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ДЮЗИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕ И АРМАТУРНА СТОМАНА
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/,шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на телове и изделия от телове, за окомплектоване на машини в производството
на кабели и проводници, за водещи на проводници в бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за
оптимален избор. Тел. 0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/147302/iznosoustoychivi-dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани
бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация.
Тел. 0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/147301/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-emaylirani-provodnici

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни телоизправящи арматурни машини за изправяне, оразмеряване и разкрояване на арматурна
стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам съобразно спецификата на наличното производствено оборудване. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/147300/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

Екскурзии и почивки от Туристическа агенция Сърнела
Туристическа агенция Сърнела предлага автобусни екскурзии, самолетни екскурзии и почивки в страната и в чужбина.
„Сърнела“ е агенцията, на която се доверявате, на която поверявате своето мечтано пътуване, която след всяко ваше
пътешествие оставя в сърцето ви трайни следи и сбъдва мечтите ви - http://sarnela.com
http://obiavidnes.com/obiava/147299/ekskurzii-i-pochivki-ot-turisticheska-agenciya-syrnela

Бизнес Планове за повишаване Инвеститорски интерес
Бизнес Планове за привличане на Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса и успешно привличане
на Нови Бизнес Партньори.
На думи и написани бизнес планове изглежда лесно, на практика и за изпълнение доста трудно, понякога дори
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невъзможно.
Как да се убеди Финансист / Инвеститор (различен от Кредитна Институция) да повярва в бизнес плана на фирмата и
Финансира (Инвестира) в намеренията на Лидерите на
бизнеса?
На електронната ни поща всяка седмица пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за
сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови
проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички
от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.
Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни
предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини
за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец
(апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.
Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може
да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното - за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически
Инвеститор, включващо Инвеститори от същия бранш, ще трябва много специално и много внимателно да се пригоди
всяка една бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на
"Доверен Познат"
от техните бизнес среди.
ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНАТ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА
ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за
презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния
фонд, т.е. казано на обикновен български:
"ДА НЕ СИ ИЗСТРЕЛВАТ ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО".
Повече за Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално
бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина на сайта на Бенефит
България Консулт ЕООД / ИНВЕСТИЦИИ /
http://obiavidnes.com/obiava/147298/biznes-planove-za-povishavane-investitorski-interes

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/147297/grivni-martenici-na-edro-i-drebno-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-snimki-po-jelan
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