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Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148350/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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.
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Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148349/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
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/148394/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
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/148393/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
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/148392/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
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/148391/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

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/148390/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148389/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148388/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148387/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148386/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148385/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148384/cialis

Демонтаж и изхвърляне на кухни и други
На 0898 91 81 81 и http://izvozva.com/demontaj-na-vgradena-kuhnya-s-premestvane-na-mebeli-i-bagaj/ ще намерите хамали за
демонтаж, изнасяне и изхвърляне на стари кухни и др.
http://obiavidnes.com/obiava/148383/demontaj-i-izhvyrlyane-na-kuhni-i-drugi

Хамали изхвърлят стари скринове и други мебели
Хамали изнасят и извозват стари скринове и други мебели. Повече за нас може да прочетете на
http://hamalski.com/natroshavane-na-star-garderob-s-izhvarlyane-na-drehi/ или на телефон 0888 300 500.
http://obiavidnes.com/obiava/148382/hamali-izhvyrlyat-stari-skrinove-i-drugi-mebeli

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148381/viagra

Изнасяме до сметища стари мебели
Предлагаме изнасяне и изхвърляне на стари вещи от апартаменти до предвидените сметища. Повече информация на
http://www.karcho.com/hamalite-za-izhvarlyane-na-pokashtnina-ot-apartament/ и тел. 088 324 88 99 .
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http://obiavidnes.com/obiava/148380/iznasyame-do-smetishta-stari-mebeli

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148379/kralska-cherna-mravka

Заеми до 7000 лв
http://gogo1960.wix.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/148378/zaemi-do-7000-lv

Лаптоп Dell Inspiron 7577 (DI7577I777008G128G1050TI_UBU3-14)
Лаптоп Dell Inspiron 7577 (DI7577I777008G128G1050TI_UBU3-14), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8
GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Display & GF GTX 1050Ti 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 1x Thunderbolt 3,
Linux, 2.65kg
http://obiavidnes.com/obiava/148377/laptop-dell-inspiron-7577-di7577i777008g128g1050ti_ubu3-14

Калъф за Samsung Galaxy S9 + Hyperknit Cover EF-GG965FREGWW
Калъф за Samsung Galaxy S9 + Hyperknit Cover EF-GG965FREGWW, пластмаса, червен
http://obiavidnes.com/obiava/148376/kalyf-za-samsung-galaxy-s9--hyperknit-cover-ef-gg965fregww

Клавиатура White Shark GК-1622 Samurai
Клавиатура White Shark GК-1622 Samurai, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148375/klaviatura-white-shark-gk-1622-samurai

32GB USB Flash Drive GOODRAM UTS2 BLACK USB 2.0 USL2
32GB USB Flash Drive GOODRAM UTS2 BLACK USB 2.0 USL2
http://obiavidnes.com/obiava/148374/32gb-usb-flash-drive-goodram-uts2-black-usb-20-usl2

Калъф за Samsung Galaxy S9 Hyperknit Cover EF-GG960FJEGWW
Калъф за Samsung Galaxy S9 Hyperknit Cover EF-GG960FJEGWW, пластмаса, сив
http://obiavidnes.com/obiava/148373/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-hyperknit-cover-ef-gg960fjegww

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН РАБОТНИ МЕСТА ГАРАНТИРАНИ 100% С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
евопалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,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,осигуровки.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/148372/chehiya-bez-komision-rabotni-mesta-garantirani-100-s-dogovor-zakonno-chrez-agenciya

Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PBEGWW
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Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PBEGWW, пластмаса, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148371/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-led-view-cover-ef-ng960pbegww

Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PLEGWW
Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PLEGWW, пластмаса, син
http://obiavidnes.com/obiava/148370/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-led-view-cover-ef-ng960plegww

Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PVEGWW
Калъф за Samsung Galaxy S9 LED View Cover EF-NG960PVEGWW, пластмаса, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/148369/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-led-view-cover-ef-ng960pvegww

Клавиатура MC-6200
Клавиатура MC-6200, безжични клавиатура и мишка, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148368/klaviatura-mc-6200

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148367/otslabni-s-lida

Тонколона Energy Tower 3 G2 BT
Тонколона Energy Tower 3 G2 BT, 1.0, 45W RMS, Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148366/tonkolona-energy-tower-3-g2-bt

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148365/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148364/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148363/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148362/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu

Страница 5/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

http://obiavidnes.com/obiava/148361/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148360/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148359/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148358/kralska-cherna-mravka

Касета за Xerox Phaser 6700 - Cyan - 106R01523 - P№ 13317835 - PRIME - Неоригинален Заб.: 12
000k
Касета за Xerox Phaser 6700 - Cyan - 106R01523 - P№ 13317835 - PRIME - Неоригинален Заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/148357/kaseta-za-xerox-phaser-6700---cyan---106r01523---p-13317835---prime---neorigina

Евтина квартира на море в Поморие 2018
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са просторни, светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/148356/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie-2018

Евтина квартира на море в Поморие 2018
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са просторни, светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
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Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/148355/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie-2018

Касета за Xerox Phaser 6700 - Magenta - 106R01524 - P№ 13317836 - PRIME - Неоригинален Заб.:
12 000k
Касета за Xerox Phaser 6700 - Magenta - 106R01524 - P№ 13317836 - PRIME - Неоригинален Заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/148354/kaseta-za-xerox-phaser-6700---magenta---106r01524---p-13317836---prime---neorig

Касета за Lexmark MS310/MS410/MS510/MS610 - Black - 50F2H00 - /502H/ - P№ 002-06-S502H Static Control - Неоригинален Заб.: 5 000k
Касета за Lexmark MS310/MS410/MS510/MS610 - Black - 50F2H00 - /502H/ - P№ 002-06-S502H - Static Control Неоригинален Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/148353/kaseta-za-lexmark-ms310ms410ms510ms610---black---50f2h00---502h---p-002-06

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148352/lida-shishe

Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Black - P№ CRG-046H BK - CR1254C002AA - Заб.: 6
300k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Black - P№ CRG-046H BK - CR1254C002AA - Заб.: 6 300k
http://obiavidnes.com/obiava/148351/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---black---p-crg-046h-bk---cr1254c002aa--

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148348/otslabni-s-meizitang

Лаптоп Dell Latitude 7490 (N020L749014EMEA)
Лаптоп Dell Latitude 7490 (N020L749014EMEA), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8650U 1.9/4.20 GHz, 14.0" (35.56 cm)
Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/148347/laptop-dell-latitude-7490-n020l749014emea

Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Cyan - P№ CRG-046H C - CR1253C002AA - Заб.: 5 000k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Cyan - P№ CRG-046H C - CR1253C002AA - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/148346/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---cyan---p-crg-046h-c---cr1253c002aa---z

Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Magenta - P№ CRG-046H M - CR1252C002AA - Заб.: 5
000k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Magenta - P№ CRG-046H M - CR1252C002AA - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/148345/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---magenta---p-crg-046h-m---cr1252c002aa-
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Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Yellow - P№ CRG-046H Y - CR1251C002AA - Заб.:
5000k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Yellow - P№ CRG-046H Y - CR1251C002AA - Заб.: 5000k
http://obiavidnes.com/obiava/148344/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---yellow---p-crg-046h-y---cr1251c002aa--

Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Black - P№ CRG-046 BK - CR1250C002AA - Заб.: 2 200k
Касета за Canon i-SENSYS LBP650 Series - Black - P№ CRG-046 BK - CR1250C002AA - Заб.: 2 200k
http://obiavidnes.com/obiava/148343/kaseta-za-canon-i-sensys-lbp650-series---black---p-crg-046-bk---cr1250c002aa---

Лаптоп Dell Latitude 7490 (N027L749014EMEA)
Лаптоп Dell Latitude 7490 (N027L749014EMEA), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8650U 1.9/4.20 GHz, 14.0" (35.56 cm)
Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/148342/laptop-dell-latitude-7490-n027l749014emea

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/, Cellular Line Second Glass Curved Shape, за Samsung S8 Plus, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148341/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148340/kamagra-gel

Кабел от Scart(м) към 4 чинча (м)
Кабел от Scart(м) към 4 чинча (м), 1.5м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148339/kabel-ot-scartm-kym-4-chincha-m

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148338/kamagra-gold

Кабел 001Y/500 HQ
Кабел 001Y/500 HQ, 2 чинча(м) към 2 чинча (м), 5м, син
http://obiavidnes.com/obiava/148337/kabel-001y500-hq

cialis
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. Циалис е най-използвания секс
стимулант в целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148336/cialis

Кабел 001Y/600 HQ
Кабел 001Y/600 HQ, 2 чинча(м) към 2 чинча (м), 6м, син
http://obiavidnes.com/obiava/148335/kabel-001y600-hq

Бояджийски услуги - Гипсокартон
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
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обадете се сега!!!
Извършваме ремонти в областите на София,Пловдив,Стара Загоря,Ямбол,Бургас и др.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на стени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/148334/boyadjiyski-uslugi---gipsokarton

Ремонт на покриви - Пловдив
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/148333/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви в София
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/148332/remont-na-pokrivi-v-sofiya

Ремонт на покриви в София
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
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.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/148331/remont-na-pokrivi-v-sofiya

lida шише
Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и подобрена
формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148330/lida-shishe

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/, Cellular Line Second Glass Curved Shape, за Samsung S8, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148329/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

Кабел
Кабел, от 3.5mm jack (м) към 2 чинча(м), 15м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148328/kabel-ot-35mm-jack-m-kym-2-chincham-15m-cheren

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148327/otslabni-s-lida

Rick and Morty VR
Rick and Morty VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/148326/rick-and-morty-vr

meizitang
В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на
всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148325/meizitang

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line, за Asus Zenfone 4Max (5.2) ZC520KL, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148324/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-cellular-line

Строително ремонтни услуги
„ Перфект 2007” ЕООД предлага извършване на цялостно строителство и строително ремонтни услуги до ключ.
Дейноста ни включва извършване на основни, частични, довършителни и цялостно-комплексни строителни ремонти на
жилища, офиси, административни сгради, магазини и др. , както и извършване на ново строителство от основи до
покрив Наша основна цел е клиентите ни да получават пълен набор от строително ремонтни услуги.

Страница 10/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

http://строителстворемонти.com/
Високо качество, Добри цени, Кратки срокове Безплатен оглед и оферта
http://obiavidnes.com/obiava/148323/stroitelno-remontni-uslugi

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148322/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148321/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148320/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148319/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148318/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148317/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148316/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148315/kralska-cherna-mravka

Детектор за дим Vivanco SD 3-N
Детектор за дим Vivanco SD 3-N, с вградена тест функция, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/148314/detektor-za-dim-vivanco-sd-3-n
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Кабел HQ-C3670 от USB A(м) към USB C(м)
Кабел HQ-C3670 от USB A(м) към USB C(м), 1м, червен
http://obiavidnes.com/obiava/148313/kabel-hq-c3670-ot-usb-am-kym-usb-cm

Кабел HQ-C3670 от USB A(м) към micro USB B(м)/USB C(м)/Lightning(м)
Кабел HQ-C3670 от USB A(м) към micro USB B(м)/USB C(м)/Lightning(м), 1м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/148312/kabel-hq-c3670-ot-usb-am-kym-micro-usb-bmusb-cmlightningm

Калъф за Apple iPhone X Book Supreme
Калъф за Apple iPhone X Book Supreme, естествена кожа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148311/kalyf-za-apple-iphone-x-book-supreme

Dark Souls: Remastered
Dark Souls: Remastered, за Switch
http://obiavidnes.com/obiava/148310/dark-souls-remastered

черна мравка
От древните времена екстрактът от черна мравка се използва за повишаване на либидото и сексуалните способности.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148309/cherna-mravka

Слушалки Panasonic RP-HF100ME-A
Слушалки Panasonic RP-HF100ME-A, Микрофон, Сини
http://obiavidnes.com/obiava/148308/slushalki-panasonic-rp-hf100me-a

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line, за Samsung Galaxy J7, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148307/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-cellular-line

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Cellular Line, за Samsung Galaxy J5, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148306/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-cellular-line

Тонколона Home SP Clock WS-1515BT
Тонколона Home SP Clock WS-1515BT, 1.0, 3W RMS, Bluetooth, USB, синя
http://obiavidnes.com/obiava/148305/tonkolona-home-sp-clock-ws-1515bt

Тонколона Home SP Clock WS-1515BT
Тонколона Home SP Clock WS-1515BT, 1.0, 3W RMS, Bluetooth, USB, червена
http://obiavidnes.com/obiava/148304/tonkolona-home-sp-clock-ws-1515bt

Тонколона Home SP Clock WS-1515BT
Тонколона Home SP Clock WS-1515BT, 1.0, 3W RMS, Bluetooth, USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/148303/tonkolona-home-sp-clock-ws-1515bt
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Проектор Ricoh WX5461
Проектор Ricoh WX5461, DLP, 3D, WXGA (1280 x 800), 8 000:1, 4100 lm, 2x HDMI, VGA, miniUSB Type B, LAN, RS-232
http://obiavidnes.com/obiava/148302/proektor-ricoh-wx5461

Конвертор Marmitek Connect DA21
Конвертор Marmitek Connect DA21, от Toslink/Cinch RCA(ж) към 2x Chinch RCA(ж), 8, 32, 44.1, 48, 96, 176.4 и 192kHz,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/148298/konvertor-marmitek-connect-da21

Мишка Modecom MC-WM9.1
Мишка Modecom MC-WM9.1, оптична (1600 dpi), безжична, синя
http://obiavidnes.com/obiava/148297/mishka-modecom-mc-wm91

remont na pokrivi
Пълен ремонт на покрива – панелни (плоски) или с керемиди.
Дребни ремонтни дейности.
Почистване на кал от повърхността.
Сваляне на стари летви и мушамата.
Ремонт на летви за задържането на керемидите.
Наместване на мушама за под керемидите.
Ремонтиране на старите дъски.
Разкриване на керемиди от покривното пространство.
Подразделяне на керемидите.
Редене на керемидите.
Преподреждане на керемиди.
Монтаж на битумни керемиди.
Монтаж на под керемидена изолация.
Подмазване на капаците.
Ремонтиране на разрушени комини.
Ремонтиране на шапка за комина.
Грундиране по основата с битумен грунд.
Грундиране на бордовите ламарини.
Почистване на строителните отпадъци от покрива.
Пълно изграждане на напълно нов покрив.
Ремонт на износената конструкция.
Поставяне на хидроизолация на покриви – с керемиди или панелни (плоски).
Премахване на остарялата хидроизолация.
Демонтаж на вертикални улуци.
Ремонтиране на хоризонтални улуци.
Подменяне на вертикалните улуци.
Сменяне на хоризонтални водосточни тръби.
Демонтаж на казанчетата.
Смяна на скобите за вертикалните и хоризонталните улуци.
Ремонт на кривките.
Сменяне на казанчетата.
Монтаж на чашка.
Бързо отстраняване на течовете по покриви.
Монтаж на ламаринената обшивка.
Aлпинистки ремонти.
Отлични тенекеджийски услуги.
Смяна на капандура.
Обшиване на на капандури.
Обшиване на бордовете.
Обшиване на комини.
Сменяне на подулучни и надулучни поли.
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Надзид на тавана.
http://obiavidnes.com/obiava/148296/remont-na-pokrivi

Слушалки BT-1610
Слушалки BT-1610, безжични, до 10 метра обхват, микрофон, черни/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/148295/slushalki-bt-1610

Сплитер Marmitek Split 312
Сплитер Marmitek Split 312, от 1x HDMI(ж) към 2x HDMI(ж), резолюция до 4K UHD, HDCP 2.2, сив
http://obiavidnes.com/obiava/148294/spliter-marmitek-split-312

черна американска мравка
Черна Американска мравка е един от най-добрите секс стимуланти за мъже произведен някога. Black Ant / Черна мравка
е най-предпочитания билков секс стимулант за добра и качествена ерекция. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148293/cherna-amerikanska-mravka

Опростен и надежден заем
Оферта за заем на пари между индивидуални сериозни и бързи Добро утро, аз съм частно лице, което предлага заеми на
международните. Като капитал, който ще служи за отпускане на заеми между физически лица в краткосрочен и
дългосрочен план, вариращ от 1000 до 9 000 000 евро за всички сериозни хора, които са в реални потребности, лихвата е
2% на година. Дарявам финансови заеми, заеми за недвижими имоти, инвестиционни заеми, автомобилни заеми, лични
заеми. Имам възможност да удовлетворя моите клиенти в максимална продължителност от 3 дни след получаване на
формуляра за кандидатстване. Поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148292/oprosten-i-nadejden-zaem

Опростен и надежден заем
Оферта за заем на пари между индивидуални сериозни и бързи Добро утро, аз съм частно лице, което предлага заеми на
международните. Като капитал, който ще служи за отпускане на заеми между физически лица в краткосрочен и
дългосрочен план, вариращ от 1000 до 9 000 000 евро за всички сериозни хора, които са в реални потребности, лихвата е
2% на година. Дарявам финансови заеми, заеми за недвижими имоти, инвестиционни заеми, автомобилни заеми, лични
заеми. Имам възможност да удовлетворя моите клиенти в максимална продължителност от 3 дни след получаване на
формуляра за кандидатстване. Поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148291/oprosten-i-nadejden-zaem

Домашна помощ и грижи за възрастни хора
Търсите законно заем? Уморен ли сте да търсите заеми и ипотеки? Отхвърлили ли сте от банката си? Имате ли нужда
от заем, за да изчистите вашите дългове / сметки? След това финансовата им травма приключи, те предлагат заеми в
размер на 5 000 евро € 10 000 000 при лихвен процент от 2%. Аз съм сертифициран и надежден, мога да помогна за
вашите проекти и финансова подкрепа. Ако се интересувате, моля свържете се с мен. Имейл: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148290/domashna-pomosht-i-griji-za-vyzrastni-hora

Помощ и развитие на семейството.
Помощ и развитие на семейството. Имате проект, купихте къща, кола за вашето благополучие. Но нямате
необходимите средства, за да постигнете целта си. Няма повече притеснения, че мога да ви помогна. Имейл: Поща:
annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148289/pomosht-i-razvitie-na-semeystvoto

Имам нужда от парична помощ
Имате проект, купихте къща, кола за вашето благополучие. Но нямате необходимите средства, за да постигнете целта
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си. Няма повече притеснения, че мога да ви помогна. Имейл: Поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148288/imam-nujda-ot-parichna-pomosht

Прекратете финансовия си проблем
Аз съм частно лице и предлагам заеми на всички хора в нужда. Аз съм готов да отпусна кредит с нисък лихвен процент,
който е 2% за персонала и по друг начин. Искате ли да се свържете с мен за този имейл: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148287/prekratete-finansoviya-si-problem

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148286/kamagra-gel

Слушалки BT-1603
Слушалки BT-1603, безжични, микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148285/slushalki-bt-1603

sexstimulanti
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148284/sexstimulanti

SSD 240GB
SSD 240GB, SILICON POWER Bolt B80, USB 3.1, (2.5"(6.35 cm), R/W 500/450MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/148283/ssd-240gb

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/148282/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Мишка Modecom MC-M10S
Мишка Modecom MC-M10S, оптична (1000 dpi), USB, 1.5m кабел, синя
http://obiavidnes.com/obiava/148281/mishka-modecom-mc-m10s

LED лента за кутия
LED лента за кутия, MSI RGB LED Strip, 400 мм
http://obiavidnes.com/obiava/148280/led-lenta-za-kutiya

SSD 120GB
SSD 120GB, SILICON POWER Bolt B80, USB 3.1, (2.5"(6.35 cm), R/W 500/450MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/148279/ssd-120gb

Мишка Modecom MC-M10S
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Мишка Modecom MC-M10S, оптична (1000 dpi), USB, 1.5m кабел, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148278/mishka-modecom-mc-m10s

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148277/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148276/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
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• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148275/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
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/148274/razgovoren-angliyski

Слушалки Bluedio Turbine
Слушалки Bluedio Turbine, безжични, 20 Hz -20000 kHz, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/148273/slushalki-bluedio-turbine

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
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http://obiavidnes.com/obiava/148272/lida-shishe

Мишка Modecom MC-M10
Мишка Modecom MC-M10, оптична (1000 dpi), USB, 1.5m кабел, червена
http://obiavidnes.com/obiava/148271/mishka-modecom-mc-m10

Мишка WB-912
Мишка WB-912, оптична (2400 dpi), USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148270/mishka-wb-912

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ниво В2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 7.03.18 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/148269/kurs-po-italianski-ezik-nivo-v21

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 25.03.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148268/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 19.00 до 20.30 часа. Начало :
12.04.2018 Цена: 250 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
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ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148267/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 24.03.2018 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/148266/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 22.03.2018 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/148265/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по португалски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично от 14.30 до 18.10 часа. Начало : 14.04.2018 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/148264/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo
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Вечерен курс по румънски език – ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В2.1. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 50 учебни часа.
Цена – 200 лв. Начало : 20.03.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148263/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v21

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 24.03.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148262/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 11.03.2018г. 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/148261/kurs-po-shvedski-ezik-vtoro-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148260/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148259/otslabni-s-meizitang

Modecom MC-7200
Modecom MC-7200, безжични клавиатура и мишка, оптична (1600 dpi), USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148258/modecom-mc-7200

Геймпад STK-7003 Telescopic
Геймпад STK-7003 Telescopic, безжичен, PC, червен
http://obiavidnes.com/obiava/148257/geympad-stk-7003-telescopic

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148256/ginseng-max

Тонколона Home SP Clock GS-301
Тонколона Home SP Clock GS-301, 2.0, 6W RMS ( 2 x 3W), Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148255/tonkolona-home-sp-clock-gs-301

Тонколона Home SP Clock DY-33
Тонколона Home SP Clock DY-33, 2.0, 10W RMS ( 2 x 5W), Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148254/tonkolona-home-sp-clock-dy-33

Тонколона Home SP Cube TS360
Тонколона Home SP Cube TS360, 2.0, 16W RMS ( 2 x 8W), Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148253/tonkolona-home-sp-cube-ts360

Тонколона Home SP Cube Cilindar S22B
Тонколона Home SP Cube Cilindar S22B, 1.0, 12W RMS, Bluetooth, USB, 3.5mm jack, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148252/tonkolona-home-sp-cube-cilindar-s22b

Тонколона Home SP Clock WS-1515BT
Тонколона Home SP Clock WS-1515BT, 1.0, 3W RMS, Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148251/tonkolona-home-sp-clock-ws-1515bt

Слушалка HAMA MyVoice1100
Слушалка HAMA MyVoice1100, Bluetooth, универсална, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148250/slushalka-hama-myvoice1100
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Публичен дисплей AG NEOVO PN46D
Публичен дисплей AG NEOVO PN46D, 46"(116.84 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort, RS232, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148249/publichen-displey-ag-neovo-pn46d

Мишка Hama Pesaro
Мишка Hama Pesaro, оптична (1200 dpi), USB, син
http://obiavidnes.com/obiava/148248/mishka-hama-pesaro

2TB Silicon Power Armor A80
2TB Silicon Power Armor A80, външен, 2.5. USB 3.1
http://obiavidnes.com/obiava/148247/2tb-silicon-power-armor-a80

cialis
Cialis е страхотен секс стимулант. Cialis се използва за здрава, твърда и продължителна ерекция. Един от най
препоръчваните продукти е циалис. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148246/cialis

Публичен дисплей AG NEOVO PN55D
Публичен дисплей AG NEOVO PN55D, 54.6"(138.6 cm), Full HD LED IPS, VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort, RS232, USB, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148245/publichen-displey-ag-neovo-pn55d

ATX Linkworld 3261-23U/A
ATX Linkworld 3261-23U/A, 2 x USB 2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148244/atx-linkworld-3261-23ua

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148243/kamagra-gold

Мишка Hama Pesaro
Мишка Hama Pesaro, оптична (1200 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148242/mishka-hama-pesaro

64GB USB Flash Drive Silicon Power LuxMini 322
64GB USB Flash Drive Silicon Power LuxMini 322, USB 2.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148241/64gb-usb-flash-drive-silicon-power-luxmini-322

Видео заснемане. Прехвърляне на КИНОЛЕНТИ normal 8, super 8 - САМО ПРИ НАС
сканирането Frame By Frame!
Видео заснемане на бизнес събития или семейни тържества с професионална камера Sony HD - Z7, Canon XF 305 или по
желание на клиента. Професионален оператор и монтажист.
КИНОЛЕНТИ normal8, 8super - И СЕГА САМО ПРИ НАС сканирането става КАДЪР ПО КАДЪР! Тази технология
подобрява качеството с над 30%!
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1371442-REG/wolverine_data_f2dmmpro_moviemaker_pro_8mm_and_super_8.html!
Филми 16мм.с възможност за СТОП КАДЪР. При специални условия и 35 мм кинолента. Реставриране и прехвърляне на
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цифров носител. Постпродукция - цветни корекции, монтаж и озвучаване.
Видеокасети - VHS, S-VHS. VHS-c, B-max, mini DV, U-matic, Video8. HI8 прехвърля на DVD. Изработка на документални и
други филми от видео и Ваш снимков материал. Прожекции с киномашини 8мм и 16мм и видео стени!
Презапис от грамофонни плочи, аудиокасети и магнeтофонни ролки на CD.
Презапис от BETAMAX касети!
Видео стрийминг чрез Интернет.
Поискайте мостра, преди да ни наемете!
Посетете сайта ни

film-studio.eu

http://obiavidnes.com/obiava/148240/video-zasnemane-prehvyrlyane-na-kinolenti-normal-8-super-8---samo-pri-nas-skani

ATX Linkworld 3261-21U/A
ATX Linkworld 3261-21U/A, 2 x USB 2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148239/atx-linkworld-3261-21ua

cialis
CIALIS е един много търсен продукт. Циалис е просто уникален секс стимулант, cialis е най-търсения и най-използвания
секс стимулант от милиони мъже по целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148238/cialis

Мишка Pesaro 2.4
Мишка Pesaro 2.4, оптична (1200 dpi), безжична, USB, червена
http://obiavidnes.com/obiava/148237/mishka-pesaro-24

Масажор за врат - ТехноМаг - 2 години гаранция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148236/masajor-za-vrat----tehnomag---2-godini-garanciya

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148235/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
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В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/148234/cifrov-alkoholen-tester-dreger-alcosafe-s4

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148233/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

ATX Linkworld VC056-06U/A
ATX Linkworld VC056-06U/A, 2 x USB 2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148232/atx-linkworld-vc056-06ua

Чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148231/chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/148230/destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

Уред за сребърна вода Dr. Silver New - ТехноМаг - Промоция - 65.35 лв.
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
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по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148229/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new---tehnomag---promociya---6535-lv

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил - ТехноМаг - София
Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен "
планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе
предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в големите градове, както и вредните газове, които
попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става задължителен за запазване на добро здраве.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148228/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil---tehnomag---sofiya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148227/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148226/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

ATX Linkworld VC056-01U/A
ATX Linkworld VC056-01U/A, 2 x USB 2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/148225/atx-linkworld-vc056-01ua

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

Страница 25/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148224/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148223/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148222/bylgarski-ezik-za-chujdenci

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148221/lida-shishe

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/148220/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Публичен дисплей NEC UN551S
Публичен дисплей NEC UN551S, 55"(139.7 cm), Full HD LED IPS, VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort, RS232, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148219/publichen-displey-nec-un551s

Детска школа по английски език в Пловдив
Smart Start е детска школа по английски език в Пловдив. Предлага курсове по английски език за деца и занималня с
английски език за деца.
http://obiavidnes.com/obiava/148218/detska-shkola-po-angliyski-ezik-v-plovdiv

Детска школа по английски език в Пловдив
Smart Start е детска школа по английски език в Пловдив. Предлага курсове по английски език за деца и занималня с
английски език за деца.
http://obiavidnes.com/obiava/148217/detska-shkola-po-angliyski-ezik-v-plovdiv

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148216/otslabni-s-lida

Мишка Pesaro 2.4
Мишка Pesaro 2.4, оптична (1200 dpi), безжична, USB, син
http://obiavidnes.com/obiava/148215/mishka-pesaro-24

Мишка Hama Pesaro 2.4
Мишка Hama Pesaro 2.4, оптична (1200 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148214/mishka-hama-pesaro-24
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Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148213/masajna-kushetka-magicpro

meizitang
В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на
всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148212/meizitang

Кабел Hama 173788
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Кабел Hama 173788, от USB A(м) към Micro USB (м), 3 м., черен
http://obiavidnes.com/obiava/148211/kabel-hama-173788

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148210/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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

Страница 29/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148209/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148208/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie-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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148207/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148206/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie-cyalata-strana

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

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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148205/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148204/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, 0877361160, 0877380013

Страница 32/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148203/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148202/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148201/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148200/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148199/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148198/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148197/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148196/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148195/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре
познати на пазара и използвани от хиляди мъже. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148194/viagra

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148193/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148192/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148191/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148190/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение за цялата страна
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148189/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
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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, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148188/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение /цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148187/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---cyalata-strana

Кабел Hama 173787
Кабел Hama 173787, от USB-A(м) към Lightning(м), 3 м., Черен
http://obiavidnes.com/obiava/148186/kabel-hama-173787

Видео карта Nvidia GeForce GT 730
Видео карта Nvidia GeForce GT 730, 2GB, Gainward GeForce GT 730 SilentFX, PCI-E 2.0, DDR3, 64 bit, HDMI, DVI, D-Sub
http://obiavidnes.com/obiava/148185/video-karta-nvidia-geforce-gt-730

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, 8GB, Gainward GeForce GTX 1070 Ti Phoenix "GS", PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x
Display Port, 1x HDMI, 1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148184/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070-ti

Видео карта nVidia GeForce GTX 1070 Ti
Видео карта nVidia GeForce GTX 1070 Ti, 8GB, Palit GTX 1070 Ti Dual, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x DisplayPort, 1x HDMI,
1x DVI
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http://obiavidnes.com/obiava/148183/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070-ti

Публичен дисплей Philips 86BDL3050Q
Публичен дисплей Philips 86BDL3050Q, 85.6"(217.4 cm)IPS дисплей, UHD, VGA, HDMI, DisplayPort, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/148182/publichen-displey-philips-86bdl3050q

Публичен дисплей AG NEOVO PM43
Публичен дисплей AG NEOVO PM43, 43"(109.22 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, USB, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148181/publichen-displey-ag-neovo-pm43

Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-V
Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-V, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/148180/slushalki-tapi-panasonic-rp-hje125e-v

32GB USB Flash Drive Hama "Fancy"
32GB USB Flash Drive Hama "Fancy", USB ,Черен/Сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/148179/32gb-usb-flash-drive-hama-fancy

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/148178/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Публичен дисплей AG NEOVO PM55
Публичен дисплей AG NEOVO PM55, 54.64"(138.78 cm), Full HD LED IPS, VGA, HDMI, DVI-D, USB, RS232, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148177/publichen-displey-ag-neovo-pm55

Слушалки Panasonic RP-HJE125E-R
Слушалки Panasonic RP-HJE125E-R, тип "тапи", 10-24000 Hz, червени
http://obiavidnes.com/obiava/148176/slushalki-panasonic-rp-hje125e-r

Зарядно за кола HAMA 119431
Зарядно за кола HAMA 119431, от авт. запалка към Lightning(м), 5V/2.4 А, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148175/zaryadno-za-kola-hama-119431

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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.
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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/148173/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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/148174/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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.
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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/148170/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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/148172/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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.
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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/148171/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ , РАБОТА В ЧЕХИЯ
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/148169/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

ginseng max
Ginseng max е най-добрия билков секс стимулант произвеждан някога. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148168/ginseng-max

Публичен дисплей AG NEOVO PN55D
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Публичен дисплей AG NEOVO PN55D, 54.6"(138.6 cm), Full HD LED IPS, VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort, USB, RS232, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148167/publichen-displey-ag-neovo-pn55d

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148166/kamagra-gel

Зарядно устройство HAMA 119433
Зарядно устройство HAMA 119433, от контакт към Lightning(м), Lightning, 5 V/2.4 A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148165/zaryadno-ustroystvo-hama-119433

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 61 000 евро
+79267024802
Валерий
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
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Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/148164/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

Прецени.с@м -Портал за ревюта и съвети
Информационният портал за ревюта и съвети при онлайн пазаруване - Прецени.с@м предоставя информация по
интересен и завладяващ начин. Основната ни мисия е да подкрепим онлайн бизнеса чрез промотиране на Вашите
продукти. Това е сигурен и лесно достъпен начин за развитие на бизнеса в дългосрочен план. Информацията се
предоставя по интересен и забавен начин от професионалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/148163/precenism--portal-za-revyuta-i-syveti

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148153/kamagra-raztvorimi

Публичен дисплей AG NEOVO PS55
Публичен дисплей AG NEOVO PS55, 54.6"(138.6 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort, RS232, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148152/publichen-displey-ag-neovo-ps55

ИНКУБАТОРИ
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/148151/inkubatori

Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS205
Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS205, цветен, 4800 x 1200 dpi, 7.7 ipm, USB, A4, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/148150/mastilenostruen-printer-canon-pixma-ts205

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

.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148149/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie-v--sofiya

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148148/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :

Страница 47/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148147/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson EcoTank ITS L3050
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson EcoTank ITS L3050, цветен принтер/копир/скенер, 5760 x 1440
dpi, 10 стр/мин, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148146/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-ecotank-its-l3050

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148145/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Видео карта GF GT 730
Видео карта GF GT 730, 2GB, Lenovo, PCI-E 2.0, GDDR5, 64 bit, DisplayPort, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/148144/video-karta-gf-gt-730

мейзитанг а1
Мейзитанг А1 са средство за бързо отслабване без диета насочени към изгаряне на мазнините. Мейзитанг силна формула
редуцира излишното тегло и изчиства организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148143/meyzitang-a1

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148142/lida-shishe
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meizitang strong
Мейзитанг Стронг 30 капсули за лесно сваляне на мазнините и наднорменото тегло. Една капсула Meizitang Strong на ден
за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148141/meizitang-strong

Maxman - Максмен
Maxman - МаксМен билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства
на Maxman - МаксМен са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148140/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим 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/148139/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула 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/148138/lida-stara

Камагра желе
Камагра желе - Камагра гел 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Действието на Камагра гел започва 20
минути след приема, ефекта на Камагра желе продължава 4 до 6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148137/kamagra-jele

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа по-бързо със
стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148136/kamagra-gel

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148135/bulgarian-for-foreigners

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на желанието и възбудата. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148134/cherna-mravka

Страница 49/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148133/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Поставка и аксесоар
Поставка и аксесоар,Popsockets Black, против изпускане на вашия смартфон, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/148132/postavka-i-aksesoar

Албански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148131/albanski-ezik--individualni-uroci

Руски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148130/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
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Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148129/rumynski-ezik--individualni-uroci

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/148128/kralska-cherna-mravka

Унгарски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148127/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148126/finski-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148125/shvedski-ezik--individualni-uroci

Страница 51/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

Френски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148124/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148123/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148122/nemski-ezik--individualni-uroci

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/148121/bilkova-viagra

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/148120/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148119/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148118/portugalski-ezik--individualni-uroci

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148117/individualno-obuchenie

Поставка и аксесоар
Поставка и аксесоар, Popsockets Quiet Darkness Mandala, против изпускане на вашия смартфон, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148115/postavka-i-aksesoar

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
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Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148114/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/148113/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
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Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148112/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Страница 55/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.03.2018

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148111/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

отслабни с meizitang
В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на
всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148110/otslabni-s-meizitang

Детективи Пловдив -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
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-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/148109/detektivi--plovdiv--0885350440

Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-P
Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-P, розови
http://obiavidnes.com/obiava/148108/slushalki-tapi-panasonic-rp-hje125e-p

levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни качества. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148107/levitra

Публичен дисплей NEC E326
Публичен дисплей NEC E326, 32"(81.28 cm), Full HD LED, VGA, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/148106/publichen-displey-nec-e326

Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-K
Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-K, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148105/slushalki-tapi-panasonic-rp-hje125e-k

Зарядно за кола HAMA Easy
Зарядно за кола HAMA Easy, от авт. запалка към Lightning(м), 5V/1A, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/148104/zaryadno-za-kola-hama-easy

Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-D
Слушалки тапи Panasonic RP-HJE125E-D, оранжеви
http://obiavidnes.com/obiava/148103/slushalki-tapi-panasonic-rp-hje125e-d

Слушалки HP H2310
Слушалки HP H2310, микрофон, 3W RMS, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148102/slushalki-hp-h2310

Зарядно за кола HAMA 178261
Зарядно за кола HAMA 178261, от авт. запалка към micro-USB(м), 12V/2.4 A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148101/zaryadno-za-kola-hama-178261

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
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.
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Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148100/pechelete-pari-ot-internet

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1464 1564 1764
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1464 1564 1764
http://obiavidnes.com/obiava/148099/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-1464-1564-1764

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron N7010
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron N7010
http://obiavidnes.com/obiava/148098/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-n7010

Вентилатор за лаптоп ASUS G750 G750JW G750J
Вентилатор за лаптоп ASUS G750 G750JW G750J
http://obiavidnes.com/obiava/148097/ventilator-za-laptop-asus-g750-g750jw-g750j

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 64 000 евро
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
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• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/148096/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

Вентилатор за лаптоп ASUS K501LX K501UX A501L V505L
Вентилатор за лаптоп ASUS K501LX K501UX A501L V505L
http://obiavidnes.com/obiava/148095/ventilator-za-laptop-asus-k501lx-k501ux-a501l-v505l

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 57 000 евро
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/148094/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych
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Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 3750 3750G 3750ZG
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 3750 3750G 3750ZG
http://obiavidnes.com/obiava/148093/ventilator-za-laptop-acer-aspire-3750-3750g-3750zg

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148092/kamagra-gel

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 6920 6920G 6935 6935G
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire 6920 6920G 6935 6935G
http://obiavidnes.com/obiava/148091/ventilator-za-laptop-acer-aspire-6920-6920g-6935-6935g

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148090/kamagra-gold

Вентилатор за лаптоп Acer TravelMate P453 P453-M P453-MG
Вентилатор за лаптоп Acer TravelMate P453 P453-M P453-MG
http://obiavidnes.com/obiava/148089/ventilator-za-laptop-acer-travelmate-p453-p453-m-p453-mg

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 24-3455 24-3459 AlO
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 24-3455 24-3459 AlO
http://obiavidnes.com/obiava/148088/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-24-3455-24-3459-alo

Гипсокартон,окачен таван
„Перфект 2007”ЕООД извършва професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни
стени,шпакловка,боядисване и др.цялостни строителни ремонти. http://строителстворемонти.com/
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/148087/gipsokartonokachen-tavan

Гипсокартон,окачен таван
„Перфект 2007”ЕООД извършва професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни
стени,шпакловка,боядисване и др.цялостни строителни ремонти. http://строителстворемонти.com/
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/147936/gipsokartonokachen-tavan

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 броя по 20 мг. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148086/levitra

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L40-B L45-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L40-B L45-B
http://obiavidnes.com/obiava/148085/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-l40-b-l45-b

Фолио за хидрографика
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Фолио за воднотрансферен печат в различни цветове и дизайни, карбон, черепи, камуфлаж, пламъци, метален ефект
хидрографика фолио. Доставка на преференциална цена до София; Бургас; Варна; Пловдив; Благоевград; Велико Търново;
Видин; Враца; Габрово; Добрич; Кърджали; Кюстендил; Ловеч; Монтана; Пазарджик; Перник; Плевен; Разград; Русе;
Силистра; Сливен; Смолян; Стара Загора; Търговище; Хасково; Шумен; Ямбол и др. по-малки населени места.
http://obiavidnes.com/obiava/148084/folio-za-hidrografika

Услуги със CNC рутер (фреза)
При изработката на реклами, рекламни материали и средства за масова визуална комуникация съвременните рекламни
агенции е задължително да разполагат със CNC рутер (фреза) за постигането на високо качество при изработката на
даден рекламен продукт. Трите серво мотора чрез които се предава движението по кординатната система осигуряващи
супер прецизното рязане и гравиране позволяват изработката на всякакви 2D 2.5D и 3D детайли. Най-често CNC рутера
се използва за прецизно пробиване, фрезоване, стъргане, рязане и гравиране на почти всички познати на човечеството
материали, като в рекламата се реже и гравира най-често разпенено PVC, фибран, стиропор, MDF плоскости, ABS
(aкрилонитрил-бутадиен-стирен),плексиглас, алуминии, месинг и други цветни метали.
Ние разполагаме с фреза с работни размери при рязане и гравиране на веднъж без приплъзване както следва: X=1000мм
Y=1580м Z=200мм. Като когато се налага да се режат по-обемни неща използваме метод с приплъзване и работната
площ на машината става реално X=3000мм Y=1580м Z=200мм. Нашия рутер реже и гравира с точност до 0.0025мм.и на
практика позволява да се гравират детайли както с много малка рекламна площ така и по-големи детайли с размери до
3000мм x 1580мм x 200мм.
Доставка на преференциална цена до София; Бургас; Варна; Пловдив; Благоевград; Велико Търново; Видин; Враца;
Габрово; Добрич; Кърджали; Кюстендил; Ловеч; Монтана; Пазарджик; Перник; Плевен; Разград; Русе; Силистра;
Сливен; Смолян; Стара Загора; Търговище; Хасково; Шумен; Ямбол и др. по-малки населени места.
http://obiavidnes.com/obiava/148083/uslugi-sys-cnc-ruter-freza

Лазерно рязане и гравиране
Лазерът е насочена светлина с висока кохезия, или по-детайлно можем да кажем че лазерът пуска тънък и много-добре
насочен сноп светлина с постоянна дължина на вълната с постоянна фаза и висока яркост само в един цвят. Принципът
на действие на лазера е съчетание от термодинамични и квантово-механични процеси.С тази технология могат да
бъдат рязани и гравирани различни по химичен състав материали като: стомана, цветни и черни метали, алуминий, мед,
месинг, ПВЦ, ABS, Плексиглас, МДФ, Шперплат, стъкло, керамика и други. Доставка на преференциална цена до София;
Бургас; Варна; Пловдив; Благоевград; Велико Търново; Видин; Враца; Габрово; Добрич; Кърджали; Кюстендил; Ловеч;
Монтана; Пазарджик; Перник; Плевен; Разград; Русе; Силистра; Сливен; Смолян; Стара Загора; Търговище; Хасково;
Шумен; Ямбол и др. по-малки населени места.
http://obiavidnes.com/obiava/148082/lazerno-ryazane-i--gravirane

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :Английски, български език за чужденциНемскифренски, руски,
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/148081/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев
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Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
иностранцев . Обучение проводится на русском языке.
Индивидульное обучение может проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87 , 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/148080/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
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.
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/148079/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

мейзитанг а1
Мейзитанг А1 са средство за бързо отслабване без диета насочени към изгаряне на мазнините. Мейзитанг силна формула
редуцира излишното тегло и изчиства организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148078/meyzitang-a1

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148077/lida-shishe

meizitang strong
Мейзитанг Стронг 30 капсули за лесно сваляне на мазнините и наднорменото тегло. Една капсула Meizitang Strong на ден
за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148076/meizitang-strong

Maxman - Максмен
Maxman - МаксМен билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства
на Maxman - МаксМен са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148075/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим 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/148074/lida-slim

Лида стара
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Лида Стара Формула 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/148073/lida-stara

Камагра желе
Камагра желе - Камагра гел 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Действието на Камагра гел започва 20
минути след приема, ефекта на Камагра желе продължава 4 до 6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148072/kamagra-jele

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа по-бързо със
стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148071/kamagra-gel

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 7460 7560 Vostro 5468 5568
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 7460 7560 Vostro 5468 5568
http://obiavidnes.com/obiava/148070/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-7460-7560-vostro-5468-5568

ГЛАВА (с нарушена опаковка) HP DeskJet Ink Advantage 1115; 2135; 3635; 3775; 3785; 3787; 3835;
4535; 4675/DeskJet IA 3835 - Black - (652) - P№ F6V25AE - заб.: 360p
ГЛАВА (с нарушена опаковка) HP DeskJet Ink Advantage 1115; 2135; 3635; 3775; 3785; 3787; 3835; 4535; 4675/DeskJet IA
3835 - Black - (652) - P№ F6V25AE - заб.: 360p
http://obiavidnes.com/obiava/148069/glava-s-narushena-opakovka-hp-deskjet-ink-advantage-1115-2135-3635-3775-378

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на желанието и възбудата. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148068/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/148067/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/148066/bilkova-viagra

Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E5430 E6440
Вентилатор за лаптоп DELL Latitude E5430 E6440
http://obiavidnes.com/obiava/148065/ventilator-za-laptop-dell-latitude-e5430-e6440

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148064/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo
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Автомобили за брак,скрап купува в София
Купуваме развалени,изгнили,ударени може и в движение леки коли за скрап,като цената се определя от модела или на
килограм като се мери на място и се плаща веднага.Издаваме удостоверение за снемане от отчет в Кат и данъчно.Бърза
реакция в рамките на деня на тел 0879988765,024410524
http://obiavidnes.com/obiava/148063/avtomobili-za-brakskrap-kupuva-v-sofiya

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-C C55-C C55T-C
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-C C55-C C55T-C
http://obiavidnes.com/obiava/148062/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-c50-c-c55-c-c55t-c

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148061/otslabni-s-meizitang

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L55T-B TYPE 2 3pin 5V
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L55T-B TYPE 2 3pin 5V
http://obiavidnes.com/obiava/148060/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-l55t-b-type-2-3pin-5v

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148059/cialis-aptechen

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite P870 P875 S70T-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite P870 P875 S70T-B
http://obiavidnes.com/obiava/148058/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-p870-p875-s70t-b

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L50-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L50-B
http://obiavidnes.com/obiava/148057/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-l50-b

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148056/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/148055/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148054/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/148053/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148052/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148051/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
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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 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/148050/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/148049/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса 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/148048/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/148047/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/148046/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148045/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/148044/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/148043/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 -
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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/148042/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/148041/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/148040/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/148039/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/148038/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/148037/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148036/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/148035/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/148034/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/148033/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/140854/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148032/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Страница 77/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

04.03.2018

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/148031/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148030/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/148029/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/148028/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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/148027/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Вентилатор за лаптоп ASUS G751 G751J G751M G751JT G751JY G751JL
Вентилатор за лаптоп ASUS G751 G751J G751M G751JT G751JY G751JL
http://obiavidnes.com/obiava/148026/ventilator-za-laptop-asus-g751-g751j-g751m-g751jt-g751jy-g751jl

Контролер Manhattan Parallel PCI Card 158220
Контролер Manhattan Parallel PCI Card 158220, от PCI(м) към 1x Parallel LPT(DB-25)(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/148025/kontroler-manhattan-parallel-pci-card-158220

Цифрова клавиатура Manhattan 176354
Цифрова клавиатура Manhattan 176354, нископрофилна, 18 клавиша, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148024/cifrova-klaviatura-manhattan-176354

Преходник Manhattan 151788
Преходник Manhattan 151788, от USB 3.1 Type C(м) към HDMI(ж), до 4K резолюция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148023/prehodnik-manhattan-151788

Преходник Manhattan 152020
Преходник Manhattan 152020, от USB 3.1 Type C(м) към DisplayPort(ж), до 4K резолюция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148022/prehodnik-manhattan-152020

Всички оферти от София от 123nameri
При нас ще намерите най-ниските цени на оферти от София, Варна, Бургас и изобщо всички по-големи градове в
страната.
ул. „Ген. Стоян Стоянов" 75, 1572,
ж.к. Дружба 1, София,
0895 400 914
http://obiavidnes.com/obiava/148021/vsichki-oferti-ot-sofiya-ot-123nameri
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32GB DDR4 2666MHz HPE 815100-B21
32GB DDR4 2666MHz HPE 815100-B21, Registered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/148020/32gb-ddr4-2666mhz-hpe-815100-b21

Захранване Seasonic Prime SSR-650GD2
Захранване Seasonic Prime SSR-650GD2, 650W, Active PFC, 80+ Gold, изцяло модулно, 140мм вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/148019/zahranvane-seasonic-prime-ssr-650gd2

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2410
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G2410, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
8.8 ipm, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148018/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g2410

Ние-сме Маистори за Pемонт на Покриви-0892921983
Hие сме -Маистори за ремонт на покриви
-Направа на дървени конструкций
-Претърсване и редене на покрив сас керемиди
-Хидроизолаций със усилен воалит
-Битумни керемиди
-Тенекеджийство
-Обшивки със права ламарина
-Олуци и водосточни тръби
-Алпинисти и Др.СМР.
7 човека комплексна бригада
гаранций срокове
тел;0892921983: директно с майстора
http://obiavidnes.com/obiava/148017/nie-sme-maistori-za-pemont-na-pokrivi-0892921983

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
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/148016/pechelete-pari-ot-internet

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410, цветен принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi,
8.8 ipm, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148015/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g3410

Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS305
Мастиленоструен принтер Canon PIXMA TS305, цветен, 4800 x 1200 dpi, 7.7 ipm, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/148014/mastilenostruen-printer-canon-pixma-ts305

мейзитанг а1
Мейзитанг А1 са средство за бързо отслабване без диета насочени към изгаряне на мазнините. Мейзитанг силна формула
редуцира излишното тегло и изчиства организма от шлаки и токсини. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148013/meyzitang-a1
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meizitang strong
Meizitang Strong 30 капсули за лесно сваляне на мазнините и наднорменото тегло. Една капсула Мейзитанг Стронг на ден
за бързо отслабване без диета. Пийте поне 2 литра вода на ден. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148012/meizitang-strong

Maxman - Максмен
Maxman - МаксМен билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства
на Maxman - МаксМен са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148011/maxman---maksmen

Lida slim
Лида Слим 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/148010/lida-slim

Лида стара
Лида Стара Формула 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/148009/lida-stara

Камагра желе
Камагра желе - Камагра гел 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Действието на Камагра гел започва 20
минути след приема, ефекта на Камагра желе продължава 4 до 6ч. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148008/kamagra-jele

Камагра гел
Камагра гел – Камагра желе 7 различни вкуса и два пъти по-силно действие. Камагра гел действа по-бързо със
стимулация, Камагра желе препоръчително да се приема на празен стомах. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148007/kamagra-gel

Обектив Sony Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS
Обектив Sony Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS, за Sony E (FE)
http://obiavidnes.com/obiava/148006/obektiv-sony-vario-tessar-t-fe-24-70-mm-f4-za-oss

черна мравка
Черна мравка - Black Ant най-предпочитано хапче за мъже, действа много добре на либидото. Черна мравка - Black Ant
увеличаване на желанието и възбудата. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148005/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/148004/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
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http://obiavidnes.com/obiava/148003/bilkova-viagra

Panasonic LUMIX DC-TZ200(черен)
Panasonic LUMIX DC-TZ200(черен), 15x оптично увеличение, 20.1 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD сензорен дисплей, Wi-Fi, SDXC
слот, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148002/panasonic-lumix-dc-tz200cheren

Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет Toshiba SDHC 16GB EXCERIA Type HD
Panasonic LUMIX FZ82(черен) в комплект с карта памет Toshiba SDHC 16GB EXCERIA Type HD, 60x оптично увеличение,
18.1 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD TFT дисплей, Wi-Fi, micro USB Type B 2.0, micro HDMI Type D, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/148001/panasonic-lumix-fz82cheren-v-komplekt-s-karta-pamet-toshiba-sdhc-16gb-exceria-t

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ РАБОТА ГАРАНТИРАНА 100% С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ
ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,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,осигуровки.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/148000/bez-komision-chehiya-rabota-garantirana-100-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-age

0876939665,0884492610,0885642782-ЕДНА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ ЗА ИЗМАМНИК ЗА РАБОТА
-ЧЕХИЯ ГЕРМАНИЯ
Става въпрос в случая за небезизвестния Иван Иванов /прекарал известно време в затвора/,който от много време се
подвизава и набира хора за Чехия,Германия.Много години е разобличаван по медии,сайтове и телевизия.След всеки негов
проблем си сменя тел. номера за контакти и по този начин се покрива и мие ръце.Последната му измама бе разобличена
на 16.02.2018г. по новините на "НОВА TV"в 21.38ч. с заглавие "Вместо работа в чужбина-нощувка на улицата".Измамени
са Борислав и Николай от гр.София,като са тръгнали от автогара "Сердика"гр.София.Пристигайки в Прага са им взели
по 150 евро и ги оставили да чакат домакинката.Тя не идва,а тел. номера които имат не отговарят вече.Записали са се в
гр.София по обява "Нови работни места 2017г.-1400 евро заплата".За контакти "rabota" и емейл "rabota.cz@mail.bg" при
лицето /кординатор/ Зорница Стоянова от гр.София.До момента на разобличаване работеше с тел.
номера-0876939665,0895812417,0884492610.През всичките години с "измислената" му дейност се е представял и като
фирма "Еуро Консултинг"-ЕООД,с тел. номера-0893272183,0877254139 и негови хора набиращи работни кадри за него:
Теодора Викторова и Галина Караджова с тел. номер-0876139203,Деси Станимирова-0878895031,Ивайло Пенев и Виктор
Джаджаров-0897858350/скоро разобличени за измама за Германия/ и много други телефонни номера.След всяка измама си
сменя тел. номера,имена за контакти и адрес за приемане на клиенти,като в момента отговаря на следните
телефони-0885642782 и 0887722611 като няма да са последни. Не давайте пари в България и чужбина за да не
пострадате като Борислав и Николай от гр.София.Нека след тази статия всеки да си направи равносметка защо си
сменя телефоните за контакти,както и имената на кординаторите си.Ако е толерантен това няма да го прави.Явно
разчита единствено на тези пари от измамените за да не умре от глад. Нещастник. За достоверността на горе
написаното всеки може да изпише телефонните номера и да ги провери лично за да се запознае с всичките му измами.
http://obiavidnes.com/obiava/147999/087693966508844926100885642782-edna-istinska-istoriya-za-izmamnik-za-rabota--che

Филтър B+W KSM Circular-pol High Transmission MRC HTCM
Филтър B+W KSM Circular-pol High Transmission MRC HTCM, поляризационен, 52mm
http://obiavidnes.com/obiava/147998/filtyr-bw-ksm-circular-pol-high-transmission-mrc-htcm
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Филтър B+W UV HAZE (010M) MRC SLIM
Филтър B+W UV HAZE (010M) MRC SLIM, ултравиолетов, 52mm
http://obiavidnes.com/obiava/147997/filtyr-bw-uv-haze-010m-mrc-slim

Зарядно за кола Manhattan 401364
Зарядно за кола Manhattan 401364, от авт. запалка към 1x USB A(ж), 5V, 0.5A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/147996/zaryadno-za-kola-manhattan-401364

Контролер Manhattan Serial PCI Card 158206
Контролер Manhattan Serial PCI Card 158206, от PCI(м) към 1x RS-232c(DB-9)(м)
http://obiavidnes.com/obiava/147995/kontroler-manhattan-serial-pci-card-158206

Протектор за таблет Manhattan iPad Snap-Fit Smart Shell 450287
Протектор за таблет Manhattan iPad Snap-Fit Smart Shell 450287, за Apple iPad 2, поликарбонат, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/147994/protektor-za-tablet-manhattan-ipad-snap-fit-smart-shell-450287

Протектор за таблет Manhattan iPad Slip-Fit Sleeve 450218
Протектор за таблет Manhattan iPad Slip-Fit Sleeve 450218, за Apple iPad 2/3, силикон, червен
http://obiavidnes.com/obiava/147993/protektor-za-tablet-manhattan-ipad-slip-fit-sleeve-450218

Четец за карти Manhattan 100939
Четец за карти Manhattan 100939, microSD/SDHC/SDXC, CompactFlash, M2, MS/MS PRO/MS PRO DUO, черен
http://obiavidnes.com/obiava/147992/chetec-za-karti-manhattan-100939

Стойка за стена Manhattan 460934
Стойка за стена Manhattan 460934, за екрани 32"-55", VESA до 400x400, до 40кг
http://obiavidnes.com/obiava/147991/stoyka-za-stena-manhattan-460934
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