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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/149683/masajna-kushetka-magicpro

Синтетично масло POLYTRON RACING TECH 10W60 – за 50 000км
POLYTRON RACING MOTOR OIL 10W-60
Описание и приложение
Състезателното моторно масло Polytron 10W-60 е формулирано за максимално действие при (турбо) бензинови
двигатели на леки и състезателни/рали автомобили. Формулата на този продукт осигурява допълнителен резерв,

Страница 1/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

необходим да се противопостави на екстремните работни условия по време на ралита и състезания. Изключителният
химически състав на продукта намалява триенето и повишава мощността. Висококачествените базови масла и
несравнимата добавъчна система МТС гарантират отлична термична стабилност и защита срещу износване.
Състезателното моторно масло Polytron Racing Motor Oil 10W-60 е подходящо за ежедневно шофиране в градски и
извънградски условия.
Ползи
http://obiavidnes.com/obiava/149734/sintetichno-maslo-polytron-racing-tech-10w60--za-50-000km

Синтетично масло за мотори POLYTRON RACING TECH 4T SAE 10W40
Синтетичните мотоциклетни масла POLYTRON 4T са формулирани от специална селекция на висококачествен
разтворител и обработени с водород, хидрирани базови масла и синтетични компоненти, и високопроизводителната
напреднала технологична добавъчна система МТС, която гарантира отличен контрол на депозита на буталото и
пръстена при високи температури и високоскоростни експлоатационни условия, докато анти износващите агенти,
присъстващи в добавъчната система минимизират износването на двигателя при различни скорости и натоварвания.
Всесезонните двигателни масла POLYTRON 4T са предназначени за употреба в съвременните четиритактови бензинови
двигатели на мотоциклети с въздушно и водно охлаждане, изискващи ниво на смазочни лубриканти API SL и JASO MA-2
Спецификации:
JASO MA-2
API SL/CF
/безплатна доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149733/sintetichno-maslo-za-motori-polytron-racing-tech-4t-sae-10w40

Трансмисионно масло за ръчни скорости Polytron 75W90
Трансмисионно масло за ръчни скорости и диференциал Polytron UNITRAN 75W90 /безплатна доставка за цялата страна
за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149732/transmisionno-maslo-za-rychni-skorosti-polytron-75w90

Трансмисионно масло за ръчни скорости Polytron 75W80
Трансмисионно масло за ръчни скорости и диференциал Polytron UNITRAN 75W80 /безплатна доставка за цялата страна
за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149731/transmisionno-maslo-za-rychni-skorosti-polytron-75w80

Трансмисионно масло за атоматични скорости POLYTRON ATF
POLYTRON UNITRAN ATF се препоръчва за употреба при всички автоматични трансмисиии, изискващи течности,
отговарящи на спецификация GM Dexron III H
Може да се използва също при сервомеханизми и хидравлични системи на леки автомобили, офроуд автомобили,
селскостопански и пътно-строителни машини и оборудване и морски приложения.
Продуктът е формулиран със специално подбрани висококачествени и пречистени хидрогенирани базови масла и
POLYTRON MTC – изключително напреднала формула за добавки. POLYTRON UNITRAN ATF е червена на цвят.
Характеристики:
http://obiavidnes.com/obiava/149730/transmisionno-maslo-za-atomatichni-skorosti-polytron-atf
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Магазин POLYTRON - Моторни Масла и Добавки
Политрон България ЕООД е вносител и изключителен представител за България на Американските Моторни Масла и
Добавки POLYTRON. В Онлайн Магазин POLYTRON предлагаме – Полусинтетични Моторни Масла Polytron SAE 10W40 и
Polytron SAE 15W40 за 25 000км. или 3 години и Синтетични Моторни Масла Polytron SAE 5W40 и Polytron SAE 10W40 за
50 000км. или 3 години, Добавки за Масло – Polytron MTC, Добавки за Бензин и Дизел – Polytron GDFC, Проникваща Смазка
– Спрей – Polytron PL и Литиева Грес – Polytron EP-2. Технологично най-напредналите Смазочни Продукти, научен пробив
в микро-смазочната технология. Елиминират 95% – 99% износването на двигателя и оборудването, драстично
намаляват разхода на Гориво и Масло. Предпазват двигателя при загуба на Масло или охладител. /безплатна доставка за
цялата страна за суми над 100лв./, тел: 0898787461 , Сайт: http://www.MaslaPolytron.com , гр.Бургас, бул.Демокрация 68
/на ъгъла с ул.Кирил и Методий/
http://obiavidnes.com/obiava/149729/magazin-polytron---motorni-masla-i-dobavki

Промоции на моторни масла и добавки POLYTRON
Промоции POLYTRON, промоции на моторни масла, промоции на добавки за масло, промоции на добавки за дизел,
промоции на добавки за бензин, промоции на трансмисионни масла, промоции на мотоциклетни масла, промоции на масла
за скутери, АТВ, джетове, моторни шейни, промоции на проникваща смазка спрей, промоции на литиева грес. /безплатна
доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149728/promocii-na-motorni-masla-i-dobavki-polytron

Масла и Добавки POLYTRON - Онлайн Магазин
Политрон България ЕООД е вносител и изключителен представител за България на Американските Моторни Масла и
Добавки POLYTRON. В Онлайн Магазин POLYTRON предлагаме – Полусинтетични Моторни Масла Polytron SAE 10W40 и
Polytron SAE 15W40 за 25 000км., и Синтетични Моторни Масла Polytron SAE 5W30, Polytron SAE 5W40 и Polytron SAE
10W40 за 50 000км., Добавки за Масло – Polytron MTC, Добавки за Бензин и Дизел – Polytron GDFC, Проникваща Смазка –
Спрей – Polytron PL и Литиева Грес – Polytron EP-2. Технологично най-напредналите Смазочни Продукти, научен пробив в
микро-смазочната технология. Елиминират 95% износването на двигателя и оборудването, драстично намаляват
разхода на Гориво и Масло. Предпазват двигателя при загуба на Масло или охладител. /безплатна доставка за цялата
страна за суми над 100лв./, тел: 0898787461 , Сайт: http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149727/masla-i-dobavki-polytron---onlayn-magazin

Добавка за масло POLYTRON MTC
Концентратът за обработка на метал POLYTRON MTC е съвършенният
смазочен подобрител–научен пробив в микро-смазочната
технология. Съдържа научно-проектирана формула, която покрива всички
метални повърхности с устойчив на износване микро-слой, който драстично
намалява износването и триенето и дава пълна защита на двигателя при
студено запалване. Значително увеличава срока на годност на
двигателя, повишава компресията и икономичността на разхода на гориво.Предизвиква по-ниско топлоотделяне при
работно състояние на двигателя и по-ниско ниво на шум. Намалява разхода на масло и отделянето на
замърсители. Предпазва двигателя при загуба на масло или охладител.100% базиран на петролна основа, не съдържа
твърди частици
причиняващи вредни отлагания. Съвместим с всички видове моторни
масла. Препоръчва се за всички бензинови и дизелови
двигатели, електрически генератори, земекопно оборудване и всякакво
друго оборудване задвижвано с двутактови двигатели. Също така се
препоръчва и за употреба при хидравлични системи, трансмисии, скоростни
кутии, диференциали, лагери и лагерни композиции, крайпътно оборудване,селскостопанска техника, минно и
железопътно оборудване, сондажна техника, за петролни и водни кладенци и машинни инструменти. /безплатна
доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149726/dobavka-za-maslo-polytron-mtc

Добавка за бензин и дизел POLYTRON GDFC
Добавката за бензин и дизел POLYTRON GDFC е технологично модерна формула, която подобрява ускорението и общото
работно действие на двигателя. Спомага
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за спестяване на гориво. При редовна употреба продуктът почиства
горивните системи, инжектори, карбуратори и клапанни гнезда. Допринася за
по-пълното изгаряне и по-добра компресия. Предотвратява замръзването на горивото при ниски температури.
Съвместим с всички видове
гориво. Значително намалява замърсяването на околната среда.Приложение:
бензинови и дизелови двигатели на пътнически коли, леко и тежкотоварни
камиони, електрически генератори, земекопни машини и всички машини с
двутактови двигатели. Туба 0.355л. за 355 литра гориво. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 100лв./
0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149725/dobavka-za-benzin-i-dizel-polytron-gdfc

Синтетични масла POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40 – интервал на смяна 50 000км
Синтетични масла – POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Синтетичните
моторни масла POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40 съдържат концентрат за обработка на
метал ( POLYTRON MTC )-авангарден пробив в микро-смазочната
технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в
„гладки” и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и
много по-дълъг срок на годност. Могат частично да възстановят
компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на
сервизна поддръжка в сравнение с всяко друго синтетично масло на
пазара, заради много по-бавното окисляване на маслото и много
по-ниската концентрация на замърсяващи примеси от горенето и
износването. Удължени интервали за смяна на маслото от порядъка на 50 000 км. или 3 години. Надхвърлят API
изискванията за SN – за 5W30 и 5W40, и CJ-4/SM – за 10W40. Спомагат за по-чисти емисии. Елиминират до 95%
износването на двигателя, утрояват или учетворяват годността на двигателя, снижават работната температура на
двигателя, удължават значително интервалите за смяна на маслото, подобряват действието и икономичността на
гориво и масло. Запазват двигателя напълно чист от утайки и отлагания. Предпазват двигателя при загуба на масло или
охладител. Приложения: препоръчват се за следните бензинови и дизелови двигатели Ford, GMC, Isuzu, Mercedes-Benz,
Mitshubishi, Volvo, Toyota и други леки
автомобили. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149724/sintetichni-masla-polytron-sae-5w30-5w40-i-10w40--interval-na-smyana-50-000km

Синтетични масла POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40 – интервал на смяна 50 000км
Синтетични масла – POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Синтетичните
моторни масла POLYTRON SAE 5W30, 5W40 и 10W40 съдържат концентрат за обработка на
метал ( POLYTRON MTC )-авангарден пробив в микро-смазочната
технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в
„гладки” и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и
много по-дълъг срок на годност. Могат частично да възстановят
компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на
сервизна поддръжка в сравнение с всяко друго синтетично масло на
пазара, заради много по-бавното окисляване на маслото и много
по-ниската концентрация на замърсяващи примеси от горенето и
износването. Удължени интервали за смяна на маслото от порядъка на 50 000 км. или 3 години. Надхвърлят API
изискванията за SN – за 5W30 и 5W40, и CJ-4/SM – за 10W40. Спомагат за по-чисти емисии. Елиминират до 95%
износването на двигателя, утрояват или учетворяват годността на двигателя, снижават работната температура на
двигателя, удължават значително интервалите за смяна на маслото, подобряват действието и икономичността на
гориво и масло. Запазват двигателя напълно чист от утайки и отлагания. Предпазват двигателя при загуба на масло или
охладител. Приложения: препоръчват се за следните бензинови и дизелови двигатели Ford, GMC, Isuzu, Mercedes-Benz,
Mitshubishi, Volvo, Toyota и други леки
автомобили. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149723/sintetichni-masla-polytron-sae-5w30-5w40-i-10w40--interval-na-smyana-50-000km

Полусинтетични масла POLYTRON SAE 10W40 и 15W40 - интервал на смяна 25 000км
Страница 4/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

Полусинтетични масла – POLYTRON SAE 10W40 и 15W40
Научен пробив в микро-смазочната технология. Полусинтетичните
моторни масла POLYTRON SAE 10W40 и 15W40 съдържат концентрат за обработка на метал ( POLYTRON MTC ) –
авангарден пробив в микро-смазочната технология, който обработва триещите се повърхности и ги превръща в „гладки”
и устойчиви на износване. Резултатът е много по-малко триене и много по-дълъг срок на годност. Могат частично да
възстановят компресията. Тази технология създава условия за по-дълги интервали на сервизна поддръжка в сравнение с
всяко друго полусинтетично масло на пазара, заради много по-бавното окисляване на маслото и много по-ниската
концентрация на замърсяващи примеси от горенето и износването. Удължени интервали за смяна на маслото от
порядъка на 25 000 км. или 3 години. Предпазват двигателя при загуба на масло или охладител. Могат да удължат
интервалите на сервизно обслужване от 3 до 6 пъти на двигатели в стационарно оборудване, като електрически
генератори, помпи и други. Също се препоръчват за крайпътно оборудване, селскостопански машини, топилни пещи и
железопътна техника. За удължаване на интервалите за смяна на маслото. Надхвърлят API изискванията за CI-4/SL.
Приложения: препоръчват се за следните бензинови и дизелови двигатели Catepillar, Cummins, Fiat-Allis, Ford, GCM Isuzu,
John Deer, Mack, M.A.N., Mercedes-Benz, Mitshubishi, Scania, Volvo и други леки и тежки превозни средства, електрически
генератори и земекопно оборудване. /безплатна доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461
http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149722/polusintetichni-masla-polytron-sae-10w40-i-15w40---interval-na-smyana-25-000km

Проникваща смазка - спрей POLYTRON PL
Проникващата смазка POLYTRON PL- ултра действие, съдържа научно
проектирана формула, която обработва, предпазва и смазва металните
повърхности, чрез модерна молекулярна технология. Ефикасно прониква и
разтваря ръжда, освобождава заяли механизми, намалява триенето на метал
в метал и износването. Прогонва влагата. Общи приложения: за
дома, строителството, производството, автомобили, морска техника и още
… за 1001 приложения. Броят приложения и преимущества са много повече
от приложението на всеки друг съществуващ продукт. ( POLYTRON PL е 20 пъти по-ефективен от WD 40 ). /безплатна
доставка за цялата страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149721/pronikvashta-smazka---sprey-polytron-pl

Литиева грес Polytron EP-2 ( -50°С / +385°С )
Литиевата грес POLYTRON EP-2 – научен
пробив в микросмазочната технология е проектирана да действа в
най-тежки условия на абразивен прах, кал и влага. Резултатът от
приложението и се изразява в драстично намаляване на директни
инвестиции и разходи по поддръжката. Греста POLYTRON EP-2 е постигнала
забележителни резултати в почти всички търговски и производствени
приложения. Съдържа научно-проектирана формула, която обработва триещите
се метални повърхности, превръщайки ги в „гладки” и устойчиви на
износване, като резултата е драстично НАМАЛЯВАНЕ на ТРИЕНЕТО и
премахване на 95% от ИЗНОСВАНЕТО. Удължава интервалите на сервизно
обслужване от 2 до 4 пъти. Удвоява или утроява срока на годност на
оборудването. Предпазва от ръжда и корозия. Смазва при широк
температурен диапазон и намалява консумацията на енергия. Основни
приложения: автомобили, селскостопанска и строителна
техника, тежкотоварни камиони, минно оборудване, морски съдове, земекопни
машини, химична индустрия, влакове, колесни
лагери, шасита, ресори, плъзгачи, направляващи
устройства, релси, вериги, винтове, зъбни колела, рейки, пиньони и
други. Смазване при нормално и интензивно работно натоварване. Точка на
втечняване 385 градуса, точка на замръзване -50 градуса, водоустойчивост отлична. /безплатна доставка за цялата
страна за суми над 100лв./ 0898787461 http://www.MaslaPolytron.com
http://obiavidnes.com/obiava/149720/litieva-gres-polytron-ep-2---50s--385s-

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
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отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/149719/otslabni-s-lida

мейзитанг
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/149718/meyzitang

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/149717/kamagra-gold

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/149716/kamagra-gel

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/149715/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/149714/viagra

черна мравка
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/149713/cherna-mravka

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149712/cialis

Дисплей за Lenovo A7010 LCD
Дисплей за Lenovo A7010 LCD, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/149711/displey-za-lenovo-a7010-lcd

Глава за Epson T1283 - Magenta - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 3.5 ml
Глава за Epson T1283 - Magenta - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 3.5 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149710/glava-za-epson-t1283---magenta---neoriginalna---jet-tec---zab-35-ml

Глава за Epson T1282 - Cyan - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 3.5 ml
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Глава за Epson T1282 - Cyan - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 3.5 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149709/glava-za-epson-t1282---cyan---neoriginalna---jet-tec---zab-35-ml

Глава за Epson T1281 - Black - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 5.9 ml
Глава за Epson T1281 - Black - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 5.9 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149708/glava-za-epson-t1281---black---neoriginalna---jet-tec---zab-59-ml

Дисплей за Ipod 5th/6th Gen
Дисплей за Ipod 5th/6th Gen, LCD, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149707/displey-za-ipod-5th6th-gen

Дисплей за Alcatel 6055 Idol 4 5.2" LCD Original
Дисплей за Alcatel 6055 Idol 4 5.2" LCD Original, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/149706/displey-za-alcatel-6055-idol-4-52-lcd-original

Детективска агенция Лидер http://detectiveleader.com/
Детективска агенция Лидер,детективски услуги,частен детектив, http://detectiveleader.com/
http://obiavidnes.com/obiava/149705/detektivska-agenciya-lider-httpdetectiveleadercom

Шпионски магазин SPY-SYSTEMS.BG http://spy-systems.bg/
Магазин за шпионска техника Spy-systems , шпионски джаджи,богато разнообразие от скрити камери, шпионски
камери,подслушвателни устройства, gps тракери. Изграждане на системи за видеонаблюдение и сигурност.
http://spy-systems.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/149704/shpionski-magazin-spy-systemsbg-httpspy-systemsbg

Дисплей за Xiaomi Redmi Note 3
Дисплей за Xiaomi Redmi Note 3, LCD, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149703/displey-za-xiaomi-redmi-note-3

Аз работя успешно от дома
Познаваш ли хора от България и от чужбина, които искат да работят от вкъщи онлайн, без инвестиции и да получавате
добри доходи?
А това представлява ли интерес и за теб? Искаш ли да разбереш повече за този бизнес? Изгледай сега това безплатно
видео и ще получиш пълна информация:
http://bit.ly/Rabota_Business
Изпрати видеото и на познати, помогни им да намерят призванието си.
http://obiavidnes.com/obiava/149702/az-rabotya-uspeshno-ot-doma

Дисплей за Sony Xperia XA Ultra
Дисплей за Sony Xperia XA Ultra, LCD Original, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/149701/displey-za-sony-xperia-xa-ultra

black ant
Black Ant / Черна мравка е най-предпочитания билков секс стимулант за добра и качествена ерекция. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149700/black-ant

Глава за Canon PGI-520 - Black - С чип - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 22 ml
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Глава за Canon PGI-520 - Black - С чип - Неоригинална - Jet Tec - Заб.: 22 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149699/glava-za-canon-pgi-520---black---s-chip---neoriginalna---jet-tec---zab-22-ml

Aлуминиеви радиатори - Владекс ООД
Онлайн магазинът Владекс ООД предлага висококачествени алуминиеви радиатори на изгодни цени. Радиаторите са с
елегантен и модерен дизайн на известния италиански производител Калдо. Те са с отлични термични качества и се
отличават с висока топлинна мощност. Алуминиевите радиатори с марка Хелиос също са проектирани в Италия и
включват най-новите технологии с голям коефицент на производителност и разумно спестяване на разходите.
http://obiavidnes.com/obiava/149698/aluminievi-radiatori---vladeks-ood

Глава за Canon PGI-5 - Black - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 30 ml
Глава за Canon PGI-5 - Black - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 30 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149697/glava-za-canon-pgi-5---black---neoriginalna---s-chip---jet-tec---zab-30-ml

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/149696/kamagra-gel

Глава за Canon CLI-8 - Black - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 15.5 ml
Глава за Canon CLI-8 - Black - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 15.5 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149695/glava-za-canon-cli-8---black---neoriginalna---s-chip---jet-tec---zab-155-ml

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149694/levitra

Глава за Canon CLI-521 - Yellow - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 11 ml
Глава за Canon CLI-521 - Yellow - Неоригинална - С чип - Jet Tec - Заб.: 11 ml
http://obiavidnes.com/obiava/149693/glava-za-canon-cli-521---yellow---neoriginalna---s-chip---jet-tec---zab-11-ml

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/149692/kamagra-gold

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/149691/kamagra-gel

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/149690/cialis

Страница 8/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

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/149689/viagra

черна мравка
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/149688/cherna-mravka

отслабни с лида
Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно отслабване.Само за месец ще
свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149687/otslabni-s-lida

HR AND RECRUITMENT CONSULTANT
Ref. No.: BW_BWHRSR
Bulwork® is the first IT/ BPO recruitment agency in Bulgaria. The company has established a reputation for delivering high quality
services to both candidates and clients.
We are always willing to assist everyone who has interests and experience in the HR field and wants to develop his/hers skills.
That's why, we are looking for a motivated, ambitious and inspired person to become part of our team in Plovdiv at the position of:
HR AND RECRUITMENT CONSULTANT
The job includes lots of communication and requires dedication, concentration and effectiveness.
Some of your duties will be:
- Preparation and publishing job advertisements
- Pre-screening of job applications
- Testing candidates' skills and knowledge
- Conducting interviews with short-listed candidates.
So if you want to join us, please read the needed skills and qualifications:
- 6 months+ experience in the recruitment field
- Good command of English language (B2/C1/C2);
- Ability to communicate with different people and to meet deadlines;
- High motivation to improve your soft skills;
- University degree
- Very good knowledge of MS Office Package, active Internet user.
- Self-motivated and hard working person.
The company will attract you with:
- Excellent remuneration plus social benefits program.
- Additional bonuses based on your work performance
- Opportunity to work in a friendly team
- A cosy office in the heart of the center in Plovdiv
- A chance to participate and to work on various challenging projects
If you think that you are the best candidate for the job and you want us to know more about your previous achievements, please send
your CV in English!
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Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP)
http://obiavidnes.com/obiava/149686/hr-and-recruitment-consultant

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/149685/lida-shishe

мейзитанг
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/149684/meyzitang

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149682/kamagra-raztvorimi

Ремонтни групи на карго и круизни кораби
Seven Seas Job набира кандидати за ремонтни групи на карго и круизни кораби в морската индустрия. Работа е на
договори с различно времетраене и се изпълнява на кораби и сухи докове. Набираме кандидати за следните професии
корабни електротехници, дърводелци, водопроводчици, заварчици, монтажници и общи работници. Необходимо е
кандидатите да имат професионална квалификация и съответните документи по специалноста. За предпочитане е
кандидатите да имат професионален опит и обща информация по дейностите в корабостроене и кораборемонтните
дейности. Техническите познания на повисоко ниво и владеенето на англйски език са предимство. За повече информация
можете да се свържете с нас на тел. 0898741162 или да ни посетите на адрес гр. Варна, бул. Ян Хунияди № 37 офис №
1-3
http://obiavidnes.com/obiava/149681/remontni-grupi-na-kargo-i-kruizni-korabi

Разкриване на изневери!Частен Детектив-Иван Иванов/Детективска Агенция Фокс-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/149680/razkrivane-na-izneverichasten-detektiv-ivan-ivanovdetektivska-agenciya-foks-plov

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149679/cialis

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/149678/kamagra-gold

sexstimulanti-viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www,topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149677/sexstimulanti-viagra

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149676/lida-shishe

Разговорен Английски език
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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149675/razgovoren-angliyski-ezik

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
• 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/149674/bulgarian-for-foreigners

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
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149673/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/149672/otslabni-s-lida

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/149671/kamagra-gold

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/149670/kamagra-gel

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/149669/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/149668/viagra

черна мравка
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/149667/cherna-mravka

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 - 15.04.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149666/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo
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Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. 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: 29.04.2018г. 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/149665/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

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 : 21.04.2018 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/149664/kurs-po-ispanski-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/149663/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Вечерен курс по португалски 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 : 23.04.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/149662/vecheren-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език А1
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 : 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/149661/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a1

Вечерен курс по италиански език – второ ниво
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
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149660/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език – първо ниво
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 : 22.04.2018
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149659/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

мейзитанг
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/149658/meyzitang

Курс за Готвачи от 10 април 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/149657/kurs-za-gotvachi-ot-10-april-2018g

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149656/kamagra-dyvchashta

Матрица за лаптоп LG LP140WD2 (TL)(G1)
Матрица за лаптоп LG LP140WD2 (TL)(G1), 14.0" (35.56cm), WXGA++ 1600:900 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149655/matrica-za-laptop-lg-lp140wd2-tlg1

Матрица за лаптоп CMI N116B6-L02
Матрица за лаптоп CMI N116B6-L02, 11.6" (29.46cm), WXGAP+ 1366:768 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149654/matrica-za-laptop-cmi-n116b6-l02

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
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http://obiavidnes.com/obiava/149653/kamagra-gold

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/149652/kamagra-gel

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/149651/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/149650/viagra

черна мравка
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/149649/cherna-mravka

Матрица за лаптоп BOE NV156FHM-N42
Матрица за лаптоп BOE NV156FHM-N42, 15.6" (39.62cm), Full HD 1920:1080 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149648/matrica-za-laptop-boe-nv156fhm-n42

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.kamagra.com
http://obiavidnes.com/obiava/149647/kamagra-gel

Матрица за лаптоп CMI N116BGE-E42
Матрица за лаптоп CMI N116BGE-E42, 11.6" (29.46cm), WXGAP+ 1366:768 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149646/matrica-za-laptop-cmi-n116bge-e42

ginseng max
Gin Seng Max е не само уникален и ефикасен секс продукт, но Gin Seng Max е съвършен. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149645/ginseng-max

Матрица за лаптоп БОE NT116WHM-N11
Матрица за лаптоп БОE NT116WHM-N11, 11.6" (29.46cm), WXGAP+ 1366:768 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149644/matrica-za-laptop-boe-nt116whm-n11

Матрица за лаптоп LG LP140WD2 (TL)(G1)
Матрица за лаптоп LG LP140WD2 (TL)(G1), 15.6" (35.56cm), WXGA++ 1600:900 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149643/matrica-za-laptop-lg-lp140wd2-tlg1
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149642/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/
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Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149641/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149640/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149639/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149638/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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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, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149637/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/149636/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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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/149635/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/149634/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
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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/149633/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/149632/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149631/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/149630/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.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149629/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/149628/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

Страница 25/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

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/149627/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/149626/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• 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/149625/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/149624/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
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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/149623/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/149622/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149621/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/149620/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149619/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149618/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
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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/149617/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149616/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.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149615/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149614/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Матрица за лаптоп Samsung LTN121AT08
Матрица за лаптоп Samsung LTN121AT08, 12.1" (30.73cm), WXGA 1280:800 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149613/matrica-za-laptop-samsung-ltn121at08

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/149612/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

lida
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149611/samo-za-mesec-s-lida-shte-svalite-ot-6-do-12-kiloograma-wwwlidaoriginalnacom

Матрица за лаптоп AUO B173RTN02.2
Матрица за лаптоп AUO B173RTN02.2, 17.3" (43.94cm), HD+ 1600:900 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149610/matrica-za-laptop-auo-b173rtn022

Матрица за лаптоп AUO B156XTT01.2
Матрица за лаптоп AUO B156XTT01.2, 15.6" (39.62cm), WXGAP+ 1366:768 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149609/matrica-za-laptop-auo-b156xtt012

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. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/149608/lida-shishe

Матрица за лаптоп LG 62156248-G156-17
Матрица за лаптоп LG 62156248-G156-17, 15.6" (39.62cm), ULTRA HD 4K 3840:2160 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149607/matrica-za-laptop-lg-62156248-g156-17

Матрица за лаптоп LG LP156WF3 (SL)(B3)
Матрица за лаптоп LG LP156WF3 (SL)(B3), 15.6" (39.62cm), Full HD 1920:1080 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149606/matrica-za-laptop-lg-lp156wf3-slb3

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНИ 100% РАБОТНИ МЕСТА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И
СТАЖАСЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,цех за
зеленчуци,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 нател- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/149605/chehiya-bez-komision-i-posrednici-garantirani-100-rabotni-mesta-s-dogovor-i-osigu

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) .
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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
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149604/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149603/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
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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/149602/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Матрица за лаптоп AUO B156HAT01.0
Матрица за лаптоп AUO B156HAT01.0, 15.6" (39.62cm), FULL HD 1920:1080 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149601/matrica-za-laptop-auo-b156hat010

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 : 22.04.2018
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/149600/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
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149599/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен курс по португалски за начинаещи
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 : 14.04.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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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/149598/syboten-kurs-po-portugalski-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/149597/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

.NET TEAM LEAD
Ref. No.: BW-NTL_SP
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 15 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
About our client:
It is an innovative software development company adding major contribution to the sports and gaming markets globally. Their
innovative products are based on cutting-edge technologies and have brought a large number of globally recognised awards.
Currently, due to upcoming company expansion, together, we are looking for
.NET TEAM LEAD
Some of your duties:
* to lead and mentor a team of software developers
* to monitor and control end-to-end software development cycle
* to participate actively in the project management
Previous Lead experience is NOT required, so if it is time to move on in your career, you need only:
* 5+ years of professional experience with C# .NET;
* Experience in ASP.NET MVC/ASP.NET WebApi, MSSQL;
* Understanding of the dependency injection technique;
* Unit testing, troubleshooting and debugging proficiency;
* Familiarity with the Agile principles.
* Excellent English language skills.
In return the company can offer you:
* Excellent remuneration, social and benefit packages;
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* Career path and grow since you can start as a software developer;
* Opportunity to pass trainings which will improve your leadership skills.
If you want to grab this challenge, don’t hesitate and apply immediately by sending us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149596/net-team-lead

.NET DEVELOPERS
Ref. No.: BW-ND-SP
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 15 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
About our client:
It is an innovative software development company adding major contribution to the sports and gaming markets globally. Their
innovative products are based on cutting-edge technologies and have brought a large number of globally recognized awards.
Currently, due to upcoming company expansion, together, we are looking for
.NET DEVELOPERS
On this role you will participate in the development and optimization of the large-scale systems and services provided by the
company.
If this opportunity is what you look for, read more..
Required skills:
* 3 years of experience with C# and .NET frameworks;
* JavaScript coding skills;
* In-depth understanding of the multithreaded and OOP principles;
* MySQL;
* Troubleshooting and debugging proficiency;
* English language skills.
Experience with .NET Core, RabbitMQ, MongoDB or NoSQL, monitoring tools would be considered as a plus!
The company can attract you with:
* Excellent remuneration, social and benefit packages;
* Career path planning programs and certification support;
* Opportunity to work in a large scale team of Software Engineers, to find support when you have a question or technical problem
If you want to grab this challenge, don’t hesitate and apply immediately by sending us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149595/net-developers

Матрица за лаптоп LG LP140WF7-SPC1
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Матрица за лаптоп LG LP140WF7-SPC1, 14.0" (35.56cm), Full HD 1920:1080 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149594/matrica-za-laptop-lg-lp140wf7-spc1

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/149593/meizitang

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149592/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

kamagra gold
Камагра е произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и
качествена ерекция. www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/149591/kamagra-gold

Барабан за Canon IR-6800C - CF8656A002 - заб.: 3 900 000k
Барабан за Canon IR-6800C - CF8656A002 - заб.: 3 900 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149590/baraban-za-canon-ir-6800c---cf8656a002---zab-3-900-000k

levitra
LEVITRA, ЛЕВИТРА 4 x 20 mg е един наистина уникален продукт. Много високо качество на действие и разумна цена.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149589/levitra

ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS C 70/C80 - Magenta - P№ T 0323 - A - Заб.: 16ml
ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS C 70/C80 - Magenta - P№ T 0323 - A - Заб.: 16ml
http://obiavidnes.com/obiava/149588/glava-za-epson-stylus-c-70c80---magenta---p-t-0323---a---zab-16ml

Барабан за Canon GP285/335/405/IR400 - CF1342A002 - GP405/335 - заб.: 55 000k
Барабан за Canon GP285/335/405/IR400 - CF1342A002 - GP405/335 - заб.: 55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149587/baraban-za-canon-gp285335405ir400---cf1342a002---gp405335---zab-55-000k

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/149586/kamagra-gold

Барабан за Canon IRC21XX series - CF4233A003 - IRC-2100/05 - Yellow - заб.: 50 000k
Барабан за Canon IRC21XX series - CF4233A003 - IRC-2100/05 - Yellow - заб.: 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149585/baraban-za-canon-irc21xx-series---cf4233a003---irc-210005---yellow---zab-50-0

кралска черна мравка
Елиминира импотентност и еректилна дисфункция.
Предизвиква мощна и пълноценна ерекция до 40- 50 минути след прием.Действието продължава до 48 часа.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149584/kralska-cherna-mravka

Външна батерия/power bank CANYON CNE-CPBF44W
Външна батерия/power bank CANYON CNE-CPBF44W, 4400 mah, бял
http://obiavidnes.com/obiava/149583/vynshna-bateriyapower-bank-canyon-cne-cpbf44w

Барабан за Canon IRC21XX series - CF4230A003 - IRC-2100/05 - Black - заб.: 50 000k
Барабан за Canon IRC21XX series - CF4230A003 - IRC-2100/05 - Black - заб.: 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149582/baraban-za-canon-irc21xx-series---cf4230a003---irc-210005---black---zab-50-00

Барабан за Canon IRC21XX series - CF4231A003 - IRC-2100/05 - Cyan - заб.: 50 000k
Барабан за Canon IRC21XX series - CF4231A003 - IRC-2100/05 - Cyan - заб.: 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149581/baraban-za-canon-irc21xx-series---cf4231a003---irc-210005---cyan---zab-50-000

lida шише
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Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna
http://obiavidnes.com/obiava/149580/lida-shishe

DATA ANALYST
Ref. No.: BW_DA
Who are we?
Bulwork is the first IT and BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Who is iur client?
A global provider of professional digital production and IT development services. As a trusted partner of leading software and
interactive agencies worldwide, our client ensures the technological prerequisites for a timely and effective implementation of online
campaigns and custom development solutions.
Together, we are looking for:
DATA ANALYST
Responsibilities:
* Creating data models for analytical purposes;
* Transforming data into the measurable output of charts following predefined methodologies;
* To transfer requirements into analytical solutions;
* Providing support to clients on a daily basis.
Requirements:
* Deep knowledge and experience in Excel and formulas /Pivot tables and Vlookup are must/;
* Strong analytical, technical, problem solving and organisational skills;
* Excellent English both written and verbal;
* Bachelor or Master Degree in a quantitative subject as Mathematics, Statistics, Informatics,Physics, Economics;
Nice to have, but not mandatory:
* Good understanding of one or many of BI Platforms (Qlik, Tableau, Power BI);
* Experience in ERP and/or Reporting and/or Analyzing;
* Experience in BI projects;
The company will attract you with:
* A dynamic working atmosphere with young people and freedom to fully bring your individual strengths and skills;
* Competitive salary, remuneration package with a lot of benefits;
* Possibility to develop your skills and career development.
If you consider yourself as the right candidate for this role, please send us your CV and we would love to tell you more about it.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/149579/data-analyst

Барабан за Canon GP30/55 - CF1340A002 - (5/Ktn) GP-55 - заб.: 60 000k
Барабан за Canon GP30/55 - CF1340A002 - (5/Ktn) GP-55 - заб.: 60 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149578/baraban-za-canon-gp3055---cf1340a002---5ktn-gp-55---zab-60-000k
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отслабни с лида
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/149577/otslabni-s-lida

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER WITH RUSSIAN & ENGLISH
Ref. No.: BW-TSE/S_D
About us:
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with 17 years of significant presence in the market. The company has
established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the candidates
and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
About our client:
Leading provider for the Media & Entertainment industry which software-based solutions enable media organizations to create,
manage and distribute content faster and more efficiently.
Currently, the company is expanding its team in Sofia, Bulgaria, and together with them, we are on the hunt for an experienced and
organized:
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER WITH RUSSIAN & ENGLISH
Your Role:
You should be extremely comfortable with Windows operating systems and capable of dealing with high-level technicians in need of
assistance. Being the primary technical point of contact for customer support, you will be responsible for delivering support
services, technical guidance to the customer's administrators, troubleshooting software and system maintenance.
You must have:
* Strong professional experience (3+ years) with MS Windows operating systems (installation, configuration, registry, etc.);
* Good knowledge of Network (TCP/IP), Database platforms (MS SQL), Storage (SAN / NAS);
* Fluent Russian (both written and verbal);
* Good command of English language(both written and verbal);
* Must be capable of working independently;
* Ready to travel abroad if required.
Nice to have, but not mandatory:
* Previous professional experience in working with and/or supporting Video / Broadcast / Media or File-based video/audio formats
/ software;
In return the company offers:
* Opportunity to be a part of a fast-paced, growing organization;
* Competitive salary and social benefits package;
* Trainings as part of the job;
* Teambuilding events;
* A nice office situated close to metro and bus stops.
If you are a talented professional who thrives in a fast-paced environment – we want to hear from you. Please, send us your CV in
English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP)
http://obiavidnes.com/obiava/149576/technical-support-engineer-with-russian--english
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Барабан за Canon NP3050 - CF1333A001 - (950/Pal) NP3050 - заб.: 100 000k
Барабан за Canon NP3050 - CF1333A001 - (950/Pal) NP3050 - заб.: 100 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149575/baraban-za-canon-np3050---cf1333a001---950pal-np3050---zab-100-000k

отслабни с meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/149574/otslabni-s-meizitang

Барабан за Canon NP3050 - CF1355A001 - (24Ktn) 50KCLC-1000 - заб.: 65 000k
Барабан за Canon NP3050 - CF1355A001 - (24Ktn) 50KCLC-1000 - заб.: 65 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149573/baraban-za-canon-np3050---cf1355a001---24ktn-50kclc-1000---zab-65-000k

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
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149572/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен курс по португалски за начинаещи
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 : 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/149571/syboten-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – A2
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.
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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/149570/kurs-po-portugalski-ezik--a2

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/149569/kamagra-gold

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
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149568/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

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/149567/kamagra-gel

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/149566/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/149565/viagra

черна мравка
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/149564/cherna-mravka
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Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Red
Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Red, механична, подсветка, гейминг, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149563/klaviatura-sharkoon-skiller-sgk2-red

Оферта на заем.
Търсите финансиране за увеличаване на дейността си по даден проект или за закупуване на апартамент, но за съжаление
Банката твърди, че условията, при които те могат да запълнят. Аз съм по-загрижен за един от индивидуалните заеми,
вариращи от 3000 до 10.000 € за всички, които могат да изпълнят задълженията си. Лихвеният процент е 2% на година.
Независимо дали имате нужда от пари по други причини; Свържете се с мен за повече информация. Електронна поща:
annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149562/oferta-na-zaem

Предложението за кредити и финансиране.
В областта на финансите, инвестициите и заемите между физически лица ние предлагаме нашите услуги на всички хора
с добър характер и най-вече да изпълняваме задълженията си. Ние растем в следните области: личен заем,
консолидиране, реорганизация, Търговия, Студентски, авто, Разни и други бизнес, селското стопанство, компютър,
собственост на компанията Услуги за интелектуална, индустриална, артисти, мода, медицина, медийни, ипотеки ,
недвижими имоти. Ние също така финансираме всички физически и юридически лица. Ако имате проект за изграждане
на живота си, свържете се с нас. Имаме решение за вас, поставете поръчката си и ние ще ви помогнем. При нас ще
откриете удовлетворението си. За всяка друга допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:
EMAIL: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149561/predlojenieto-za-krediti-i-finansirane

Предложението за кредити и финансиране.
В областта на финансите, инвестициите и заемите между физически лица ние предлагаме нашите услуги на всички хора
с добър характер и най-вече да изпълняваме задълженията си. Ние растем в следните области: личен заем,
консолидиране, реорганизация, Търговия, Студентски, авто, Разни и други бизнес, селското стопанство, компютър,
собственост на компанията Услуги за интелектуална, индустриална, артисти, мода, медицина, медийни, ипотеки ,
недвижими имоти. Ние също така финансираме всички физически и юридически лица. Ако имате проект за изграждане
на живота си, свържете се с нас. Имаме решение за вас, поставете поръчката си и ние ще ви помогнем. При нас ще
откриете удовлетворението си. За всяка друга допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:
EMAIL: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149560/predlojenieto-za-krediti-i-finansirane

Предложението за кредити и финансиране.
В областта на финансите, инвестициите и заемите между физически лица ние предлагаме нашите услуги на всички хора
с добър характер и най-вече да изпълняваме задълженията си. Ние растем в следните области: личен заем,
консолидиране, реорганизация, Търговия, Студентски, авто, Разни и други бизнес, селското стопанство, компютър,
собственост на компанията Услуги за интелектуална, индустриална, артисти, мода, медицина, медийни, ипотеки ,
недвижими имоти. Ние също така финансираме всички физически и юридически лица. Ако имате проект за изграждане
на живота си, свържете се с нас. Имаме решение за вас, поставете поръчката си и ние ще ви помогнем. При нас ще
откриете удовлетворението си. За всяка друга допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:
EMAIL: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149559/predlojenieto-za-krediti-i-finansirane

Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Brown
Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Brown, механична, подсветка, гейминг, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149558/klaviatura-sharkoon-skiller-sgk2-brown

Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Blue
Клавиатура Sharkoon Skiller SGK2 Blue, механична, подсветка, гейминг, черна, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/149557/klaviatura-sharkoon-skiller-sgk2-blue

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149556/ginseng-max

Hama 121SLP
Hama 121SLP, 12.1"(30.73 cm), Slim, 800 x 600, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149555/hama-121slp

Захранване за лаптопи Apple
Захранване за лаптопи Apple, USB-C - 61W за MacBook Pro 13", бяло
http://obiavidnes.com/obiava/149554/zahranvane-za-laptopi-apple

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149553/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР

Страница 45/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149552/detoksikator

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/149551/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/149550/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/149549/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.
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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/149548/bez-posrednici--rabota-v-chehiya

Hama 97SLB 118561
Hama 97SLB 118561, 9.7"(24.64 cm), Slim, 1024 х 768, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149547/hama-97slb-118561

Външна батерия/power bank CANYON CNE-CPBF26W
Външна батерия/power bank CANYON CNE-CPBF26W, 2600 mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/149546/vynshna-bateriyapower-bank-canyon-cne-cpbf26w

Преходник Apple от Thunderbolt 3 USB-C(м) към Thunderbolt 2(ж)
Преходник Apple от Thunderbolt 3 USB-C(м) към Thunderbolt 2(ж), бял
http://obiavidnes.com/obiava/149545/prehodnik-apple-ot-thunderbolt-3-usb-cm-kym-thunderbolt-2j

Комплект глави за CANON PIXMA iP 100/110 - Black - PGI-35B Twin - P№ 1509B012 - Заб.: 2 x
9.3ml.
Комплект глави за CANON PIXMA iP 100/110 - Black - PGI-35B Twin - P№ 1509B012 - Заб.: 2 x 9.3ml.
http://obiavidnes.com/obiava/149544/komplekt-glavi-za-canon-pixma-ip-100110---black---pgi-35b-twin---p-1509b012---

Хибриден лаптоп Acer TravelMate Spin B1(TMB118-RN-C6MY)
Хибриден лаптоп Acer TravelMate Spin B1(TMB118-RN-C6MY), четириядрен Apollo Lake Intel Celeron N3450 1.1/2.2GHz,
11.6" (25.65 cm) Full HD LED IPS сензорен дисплей(HDMI), 4GB DDR3L, 64GB Flash памет, 1x USB 3.0, Windows 10 Pro, 2.1
Kg
http://obiavidnes.com/obiava/149543/hibriden-laptop-acer-travelmate-spin-b1tmb118-rn-c6my

Shark Watch Bulgaria - Оригинални мъжки часовници SHARK
Продажба на оригинални мъжки спортни часовници SHARK.
Гарантиран произход и качество - директно от производителя.
http://obiavidnes.com/obiava/149542/shark-watch-bulgaria---originalni-myjki-chasovnici-shark
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Bri4ka.bg - сайт за обяви за части и аксесоари за коли, автомобили, бусове, камиони, нови и
втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за части и аксесоари за автомобили,
камиони, селскостопанска техника, мотори, кемпери и каравани,
бусове, строителна техника, яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/149541/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-chasti-i-aksesoari-za-koli-avtomobili--busove-kam

Bri4ka.bg - сайт за обяви за ремаркета, части за ремаркета, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за ремаркета за автомобили, камиони,
селскостопанска техника, строителна техника, резервни части,
гуми и джанти за ремаркета.
http://obiavidnes.com/obiava/149540/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-remarketa-chasti-za-remarketa--novi-i-vtora-upotre

Bri4ka.bg - сайт за обяви за селскостопански машини, части за трактори, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за селскостопански машини, трактори,
комбайни, плугове, култиватори, сеялки, прикачен инвентар, резервни части,
гуми и джанти за селскостопански машини.
http://obiavidnes.com/obiava/149539/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-selskostopanski-mashini--chasti-za-traktori-novi-i-

Bri4ka.bg - сайт за обяви за строителна техника, части за строителна техника, нови и втора
употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за строителна техника, багери, товарачи,
вишки, резервни части, гуми и джанти за строителна техника.
http://obiavidnes.com/obiava/149538/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-stroitelna-tehnika-chasti-za--stroitelna-tehnika-n

Bri4ka.bg - сайт за обяви за яхти и лодки, части за лодки, нови и втора употреба.
Bri4ka.bg е сайт за обяви за яхти и лодки, части, аксесоари за яхти и лодки.
http://obiavidnes.com/obiava/149537/bri4kabg---sayt-za-obyavi-za-yahti-i-lodki-chasti-za-lodki--novi-i-vtora-upotreb

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis е просто с две думи страхотен секс стимулант. Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни
вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149536/apcaliscialis

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis е просто с две думи страхотен секс стимулант. Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни
вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149535/apcaliscialis

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/149534/kamagra-gel

sexstimulanti kamagra дъвка
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149533/sexstimulanti-kamagra-dyvka
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отслабни с лида
Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора,
които иската да отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149532/otslabni-s-lida

Oтслабване с Редуктан
Оставете старите методи за отслабване, които не само не помагат толкова бързо и ефективно, но могат и да ви
навредят. Посрещнете съвременният начин за отслабване, който е бърз, лесен и напълно достъпен за всеки.
Колко често времето е бил факторът да пропуснете поредната тренировка или да спазите часът за хранене? Това вече
няма да ви тревожи, защото хапчетата за бързо отслабване Редуктан се приемат изключително лесно – само един път
дневно! Спестявате излишно време, нерви и усилия.
За повече информация: www.reductan.com
http://obiavidnes.com/obiava/149531/otslabvane-s-reduktan

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/149530/kamagra-gold

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/149529/kamagra-gel

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/149528/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/149527/viagra

черна мравка
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/149526/cherna-mravka

Финансиране на лечение в чужбина
Анадолу Медицински Център предлага лечение на чуждестранни пациенти срещу заплащане от държавни или
обществени фондове. Преди да предприемете постъпване за лечение при нас, моля запознайте се с възможностите и
изискванията на съответната институция.
http://obiavidnes.com/obiava/149525/finansirane-na-lechenie-v-chujbina

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
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български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149524/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149523/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149522/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
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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/149521/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Бързо отслабване с Липовон
Само сега до края на Януари, Вземете 10% ОТСТЪПКА като използвате код - януари10
Всяка от капсулите на нашият продукт за отслабване съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) – 350mg
Garcinia Cambogia Extract – 50mg
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/149520/byrzo-otslabvane--s-lipovon

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/149519/lida-shishe

Матрица за лаптоп AOU B140XTN03.9
Матрица за лаптоп AOU B140XTN03.9, 14.0" (35.56cm), WXGA 1366:768 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149518/matrica-za-laptop-aou-b140xtn039

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/149517/meizitang

Матрица за лаптоп BOE HB125WX1-100
Матрица за лаптоп BOE HB125WX1-100, 12.5" (31.75cm), WXGAP+ 1366:768 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149516/matrica-za-laptop-boe-hb125wx1-100

Матрица за лаптоп BOE NV173FHM-N41
Матрица за лаптоп BOE NV173FHM-N41, 17.3" (43.94cm), FULL HD 1920:1080 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149515/matrica-za-laptop-boe-nv173fhm-n41

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149514/kamagra-gel

Матрица за лаптоп AOU B140XTN02.3
Матрица за лаптоп AOU B140XTN02.3, 14.0" (35.56cm), WXGA 1366:768 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/149513/matrica-za-laptop-aou-b140xtn023

Матрица за лаптоп Hydis HB140WX1-400

Страница 53/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.04.2018

Матрица за лаптоп Hydis HB140WX1-400, 14.0" (35.56cm), WXGA 1366:768 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149512/matrica-za-laptop-hydis-hb140wx1-400

Матрица за лаптоп BOE NV156FHM-N41
Матрица за лаптоп BOE NV156FHM-N41, 15.6" (39.62cm), Full HD 1920:1080 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149511/matrica-za-laptop-boe-nv156fhm-n41

Матрица за лаптоп LG LP156WHB (TP)(GB)
Матрица за лаптоп LG LP156WHB (TP)(GB), 15.6" (39.62cm), WXGAP+ 1366:768 pix, матова
http://obiavidnes.com/obiava/149510/matrica-za-laptop-lg-lp156whb-tpgb

Вентилатор за лаптоп HP 500 510 520 530 540 C700 A900
Вентилатор за лаптоп HP 500 510 520 530 540 C700 A900
http://obiavidnes.com/obiava/149509/ventilator-za-laptop-hp-500-510-520-530-540-c700-a900

Вентилатор за лаптоп HP CQ1-1000 CQ1-1007 CQ1-1028 CQ1-1125
Вентилатор за лаптоп HP CQ1-1000 CQ1-1007 CQ1-1028 CQ1-1125
http://obiavidnes.com/obiava/149508/ventilator-za-laptop-hp-cq1-1000-cq1-1007-cq1-1028-cq1-1125

Вентилатор за лаптоп HP CQ42 G42 CQ62 G62 G72 CQ72 Type 2
Вентилатор за лаптоп HP CQ42 G42 CQ62 G62 G72 CQ72 Type 2
http://obiavidnes.com/obiava/149507/ventilator-za-laptop-hp-cq42-g42-cq62-g62-g72-cq72-type-2

Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV4-1000 Compaq CQ40 CQ45
Вентилатор за лаптоп HP Pavilion DV4-1000 Compaq CQ40 CQ45
http://obiavidnes.com/obiava/149506/ventilator-za-laptop-hp-pavilion-dv4-1000-compaq-cq40-cq45

Вентилатор с охладител за лаптоп Packard Bell DOT S RED DOTMA Gateway LT3103
Вентилатор с охладител за лаптоп Packard Bell DOT S RED DOTMA Gateway LT3103
http://obiavidnes.com/obiava/149505/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-packard-bell-dot-s-red-dotma-gateway-lt3103

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S55T S55T-B
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S55T S55T-B
http://obiavidnes.com/obiava/149504/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-s55t-s55t-b

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L50-B L50T-B L50D-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L50-B L50T-B L50D-B
http://obiavidnes.com/obiava/149503/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-l50-b-l50t-b-l50d-b

Вентилатор за лаптоп MSI AIO Wind Top AE2020 AE2220
Вентилатор за лаптоп MSI AIO Wind Top AE2020 AE2220
http://obiavidnes.com/obiava/149502/ventilator-za-laptop-msi-aio-wind-top-ae2020-ae2220

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.
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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 56 000 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
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/149501/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

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/149500/kamagra-gold

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/149499/kamagra-gel

циалис
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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/149498/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/149497/viagra

черна мравка
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/149496/cherna-mravka

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite Pro R50-B
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite Pro R50-B
http://obiavidnes.com/obiava/149495/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-pro-r50-b

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/149494/zaem-do--7000-lv

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-B C55-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C50-B C55-B
http://obiavidnes.com/obiava/149493/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-c50-b-c55-b

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/149492/pechelete-pari-ot-internet

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
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за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149491/masajna-masajirashta-sedalka

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
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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/149490/masajna-kushetka-magicpro

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C70-C C75-C 4pin 5V 0.5A
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C70-C C75-C 4pin 5V 0.5A
http://obiavidnes.com/obiava/149489/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-c70-c-c75-c-4pin-5v-05a

5000 до 5.00000 лв
Здравейте, аз съм директорът на тази кредитна компания и предлагам кредити на хора с добър характер и източник на
месечен доход. Предлагам заеми от 2000 до 10 000 000 евро с лихвен процент от 3% годишно. Бих искал да заявя, че някои
документи ще бъдат от съществено значение. Оставам отворен за всяко инвестиционно предложение, така че не се
колебайте да се свържете с мен: rathfarnhamcreditunion@gmail.com, https://rathfarnhamcreditu.wixsite.com/website
http://obiavidnes.com/obiava/149488/5000-do-500000-lv

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite P55 P55T P55T-B
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite P55 P55T P55T-B
http://obiavidnes.com/obiava/149487/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-p55-p55t-p55t-b

Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L55T-C
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite L55T-C
http://obiavidnes.com/obiava/149486/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-l55t-c

31г вдовица без деца търси любящ мъж обичащ децата и природата,може и от село и с деца пиши
ми на номер 191910 с текст Мира-188 за телефон
31г вдовица без деца търси любящ мъж обичащ децата и природата,може и от село и с деца пиши ми на номер 191910 с
текст Мира-188 за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/149485/31g-vdovica-bez-deca-tyrsi-lyubyasht-myj-obichasht-decata-i-prirodatamoje-i-ot-selo-i-

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S50 S55T S55T-B 3pin 5V 0.5A TYPE 2
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite S50 S55T S55T-B 3pin 5V 0.5A TYPE 2
http://obiavidnes.com/obiava/149484/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-s50-s55t-s55t-b-3pin-5v-05a-type-2

Вентилатор с охладител за лаптоп Acer Aspire 7736 7736G
Вентилатор с охладител за лаптоп Acer Aspire 7736 7736G
http://obiavidnes.com/obiava/149483/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-acer-aspire-7736-7736g

Railway Empire
Railway Empire, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/149482/railway-empire

FIFA 18
FIFA 18, за PS4
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http://obiavidnes.com/obiava/149481/fifa-18

черна мравка
От древните времена екстрактът от черна мравка се използва за повишаване на либидото и сексуалните способности, а
в течение на времето правилната комбинация и добавените билкови екстракти водят до един страхотен резултат.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149480/cherna-mravka

South Park The Fractured But Whole Deluxe Edition
South Park The Fractured But Whole Deluxe Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/149479/south-park-the-fractured-but-whole-deluxe-edition
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