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Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149947/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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;
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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/149944/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
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

Страница 2/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

http://obiavidnes.com/obiava/149943/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии 60лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-99 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -110лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -160лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149926/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Търся надомна работа
На 58 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/149951/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 58 години съм и разполагам с документи заи изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имаим и над 10 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 700 лева заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа
дежурство - 72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/149950/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на
литература,2му3зика,в обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с
усет:къде,кога,какво и колко може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаваине.
http://obiavidnes.com/obiava/149949/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Недвижими имоти от Arco Real Estate
Arco Real Estate е агенция за недвижими имоти и предлага евтини имоти, готови жилища, жилища старо строителство,
нови апартаменти, бизнес имоти, изгодни наеми, офиси под наем. Arco Real Estate съдейства в целия процес по покупка
или продажба на недвижими имоти. http://www.arcoreal.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/149948/nedvijimi-imoti-ot-arco-real-estate

Курс за Готвачи редовно обучение от 10 април 2018г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за готвачи на ресторанти и
заведения за бързо обслужване. Теория и практика в реални условия. Технология, иновации и дегустация. Теоритично
обучение с технолог по Обществено хранене. Практическо обучение с майстор готвачи.
След завършване на курса, всеки курсист получава: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН,
вписано и регистрирано по установения от законодателството ред.
Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST
http://obiavidnes.com/obiava/149946/kurs-za-gotvachi-redovno-obuchenie-ot-10-april-2018g

Курс за Готвачи от 10 април 2018г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за готвачи на ресторанти и
заведения за бързо обслужване. Теория и практика в реални условия. Технология, иновации и дегустация. Теоритично
обучение с технолог по Обществено хранене. Практическо обучение с майстор готвачи.
След завършване на курса, всеки курсист получава: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН,
вписано и регистрирано по установения от законодателството ред.
Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST
http://obiavidnes.com/obiava/149945/kurs-za-gotvachi-ot-10-april-2018g

Касета за Epson AcuLazer C1700/C1750/CX17 - Magenta - C13S050612 - P№TFE048BNLJ - U.T Неоригинален - Заб.: 1 400k
Касета за Epson AcuLazer C1700/C1750/CX17 - Magenta - C13S050612 - P№TFE048BNLJ - U.T - Неоригинален - Заб.: 1 400k
http://obiavidnes.com/obiava/149942/kaseta-za-epson-aculazer-c1700c1750cx17---magenta---c13s050612---ptfe048bnlj-

Касета за Epson EPL 6200/6200 L/6200N - (with chip) - SO50166 - P№ NT-C6200XC /NT-C6200XF G&G - Неоригинален - Заб.: 6 000k
Касета за Epson EPL 6200/6200 L/6200N - (with chip) - SO50166 - P№ NT-C6200XC /NT-C6200XF - G&G - Неоригинален Заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149941/kaseta-za-epson-epl-62006200-l6200n---with-chip---so50166---p-nt-c6200xc-n

Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50100) - Minolta/ QMS-2300/2350 Remanufactured - Black
- OUTLET - P№ NT-C0100F BK - G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50100) - Minolta/ QMS-2300/2350 Remanufactured - Black - OUTLET - P№
NT-C0100F BK - G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149940/kaseta-za-epson-aculazer-c900c1900-so50100---minolta-qms-23002350-remanufac

Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50099) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Cyan - P№
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NT-C0004 - G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50099) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Cyan - P№ NT-C0004 - G&G Неоригинален - Заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149939/kaseta-za-epson-aculazer-c900c1900-so50099---minolta-qms-23002350-brand-new

Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50098) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Magenta OUTLET - P№ NT-C0003 - G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50098) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Magenta - OUTLET - P№ NT-C0003
- G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149938/kaseta-za-epson-aculazer-c900c1900-so50098---minolta-qms-23002350-brand-new

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5216AN-4KL-16P
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5216AN-4KL-16P, 16 канален, H.264+/H.264, 2x SATA(до 6TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0,
1x LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149937/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5216an-4kl-16p

Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50097) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Yellow P№ NT-C0002 - G&G - Неоригинален - Заб.: 4 500k
Касета за Epson AcuLazer C900/C1900 (SO50097) - Minolta/ QMS-2300/2350 Brand New - Yellow - P№ NT-C0002 - G&G Неоригинален - Заб.: 4 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149936/kaseta-za-epson-aculazer-c900c1900-so50097---minolta-qms-23002350-brand-new

Дънна платка ASUS ROG STRIX B360-I GAMING
Дънна платка ASUS ROG STRIX B360-I GAMING, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DP), 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2 Socket,
2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A + USB Type-C, 802.11ac, Bluetooth 5.0, Mini ITX
http://obiavidnes.com/obiava/149935/dynna-platka-asus-rog-strix-b360-i-gaming

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5216AN-4KL
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5216AN-4KL, 16 канален, H.264+/H.264, 2x SATA(до 2x 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149934/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5216an-4kl

IP камера Dahua IPC-HDBW4431F-AS-0280B
IP
камера
Dahua
IPC-HDBW4431F-AS-0280B,
куполна,
4
Mpix(2688x1520@25FPS),
3.6mm
обектив,
H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR осветеност (до 20 метра), PoE, вандалоустойчива IK10, IP67 защита от вода, RJ-45,
Micro SD memory, Built-in Mic
http://obiavidnes.com/obiava/149933/ip-kamera-dahua-ipc-hdbw4431f-as-0280b

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5208AN-4KL
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5208AN-4KL, 8 канален, H.264+/H.264, 2x SATA(до 2x 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149932/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5208an-4kl

kamagra gold
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния
www.erkciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149931/kamagra-gold
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Дънна платка ASUS PRIME H310M-K
Дънна платка ASUS PRIME H310M-K, H310, LGA1151, DDR4, PCI-E (DVI-D&D-Sub), 4x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.1 Gen 1
Type-A, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/149930/dynna-platka-asus-prime-h310m-k

Касета за Epson AcuLazer C1100/CX 11 (SO50190) - Black - OUTLET - P№ NT-C0190 - G&G Неоригинален Заб.: 4 000k
Касета за Epson AcuLazer C1100/CX 11 (SO50190) - Black - OUTLET - P№ NT-C0190 - G&G - Неоригинален Заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149929/kaseta-za-epson-aculazer-c1100cx-11-so50190---black---outlet---p-nt-c0190---

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5232AN-S2
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5232AN-S2, 32 канален, H.264+/H.264, 2x SATA(до 2x 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149928/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5232an-s2

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5116HS-S2
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5116HS-S2, 16 канален, H.264+/H.264, 1x SATA(до 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149927/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5116hs-s2

КАСЕТА ЗА EPSON AcuLazer C1100/CX 11 (SO50189) - Cyan - P№ NT-C0189 - G&G Неоригинален Заб.: 4 000k
КАСЕТА ЗА EPSON AcuLazer C1100/CX 11 (SO50189) - Cyan - P№ NT-C0189 - G&G - Неоригинален Заб.: 4 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149925/kaseta-za-epson-aculazer-c1100cx-11-so50189---cyan---p-nt-c0189---gg---neor

Дънна патка ASUS PRIME B360-PLUS
Дънна патка ASUS PRIME B360-PLUS, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI-D)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket,
2x USB 3.1 Gen 2, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149924/dynna-patka-asus-prime-b360-plus

IP камера Dahua IPC-HDBW4421F-AS-0280B
IP
камера
Dahua
IPC-HDBW4421F-AS-0280B,
куполна,
4
Mpix(2688x1520@20FPS),
2.8mm
обектив,
H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, IR осветеност (до 20 метра), PoE, вандалоустойчива IK10, IP67 защита от вода, RJ-45,
Micro SD memory, 1/1 channel In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/149923/ip-kamera-dahua-ipc-hdbw4421f-as-0280b

Дънна платка ASUS ROG STRIX B360-G GAMING
Дънна платка ASUS ROG STRIX B360-G GAMING, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI-D)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2 x
M.2 Socket, 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/149922/dynna-platka-asus-rog-strix-b360-g-gaming

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5116H-4KL
Хибриден видеорекордер Dahua XVR5116H-4KL, 16 канален, H.264+/H.264, 1x SATA(до 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149921/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5116h-4kl

Хибриден видеорекордер Dahua XVR5108H-4KL
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Хибриден видеорекордер Dahua XVR5108H-4KL, 8 канален, H.264+/H.264, 1x SATA(до 8TB), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x
LAN10/100/1000, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149920/hibriden-videorekorder-dahua-xvr5108h-4kl

Хибриден видеорекордер Dahua HCVR5104C-S3
Хибриден видеорекордер Dahua HCVR5104C-S3, 4 канален, H.264+/H.264, 1x SATA(до 8TB), 2x USB 2.0, 1x LAN10/100, 1x
HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/149919/hibriden-videorekorder-dahua-hcvr5104c-s3

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/149918/otslabni-s-lida

Дънна платка ASRock B360M-HDV в комплект с Intel Core i3-8300 + подарък 16GB USB Flash
Drive Silicon Power Ultima U02
Дънна платка ASRock B360M-HDV в комплект с Intel Core i3-8300 + подарък 16GB USB Flash Drive Silicon Power Ultima
U02, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 6x SATA3 6Gb/s, 1x M.2 Socket, 4x USB 3.1 (Gen2), Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149917/dynna-platka-asrock-b360m-hdv-v-komplekt-s-intel-core-i3-8300--podaryk-16gb-usb

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/149916/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

32GB TruDDR4 2666 MHz
32GB TruDDR4 2666 MHz, Lenovo ThinkSystem 7X77A01304, Registered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/149915/32gb-truddr4-2666-mhz

Хибриден видеорекордер Dahua HCVR4104C-S3
Хибриден видеорекордер Dahua HCVR4104C-S3, 4 канален, H.264/G.711, 1x SATA(до 6TB), 2x USB 2.0, 1x LAN10/100, 1x
HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/149914/hibriden-videorekorder-dahua-hcvr4104c-s3

Хибриден видеорекордер Dahua HCVR4108C-S3
Хибриден видеорекордер Dahua HCVR4108C-S3, 8 канален, H.264/G.711, 1x SATA(до 6TB), 2x USB 2.0, 1x LAN10/100, 1x
HDMI, 1x VGA

Страница 7/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

http://obiavidnes.com/obiava/149913/hibriden-videorekorder-dahua-hcvr4108c-s3

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149912/lida-shishe

Хибриден видеорекордер Dahua TD2708TE-PL
Хибриден видеорекордер Dahua TD2708TE-PL, 8 канален, H.264, 2x SATA, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/149911/hibriden-videorekorder-dahua-td2708te-pl

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/149910/kamagra-gel

Дънна платка ASRock H370M Pro4 в комплект с Intel Core i5-8500 + подарък 16GB USB Flash
Drive Silicon Power Ultima U02
Дънна платка ASRock H370M Pro4 в комплект с Intel Core i5-8500 + подарък 16GB USB Flash Drive Silicon Power Ultima
U02, H370, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 Socket, 1x USB 3.1 (Type-C), Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149909/dynna-platka-asrock-h370m-pro4-v-komplekt-s-intel-core-i5-8500--podaryk-16gb-us

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149908/kamagra-raztvorimi

Касета за Samsung ProXpress SL-M3325/M3375/M3825/M3875/M4025/M4075 - MLT-D204L - P№
13315625 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за Samsung ProXpress SL-M3325/M3375/M3825/M3875/M4025/M4075 - MLT-D204L - P№ 13315625 - PREMIUM PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149907/kaseta-za-samsung-proxpress-sl-m3325m3375m3825m3875m4025m4075---mlt-d204l--

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/149906/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• 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/149905/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
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Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149904/razgovoren-angliyski

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/149903/razgovoren-angliyski

Страница 10/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

Касета за Samsung ProXpress SL-M3825/M3875/M4025/M4075 - MLT-D204E - P№ 13315626 PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 10 000k
Касета за Samsung ProXpress SL-M3825/M3875/M4025/M4075 - MLT-D204E - P№ 13315626 - PREMIUM - PRIME Неоригинален Заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149902/kaseta-za-samsung-proxpress-sl-m3825m3875m4025m4075---mlt-d204e---p-13315626

черна мравка-черна мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149901/cherna--mravka-cherna-mravka

Климатик Daikin FTXB35C на промоция само за 1049лв. с безплатен монтаж
Един от най-продаваните модели на японския гигант Дайкин сега на промоция при нас само за 1049лв. с включен
БЕЗПЛАТЕН монтаж. Модел FTXB35C/RXB35 е комбинация от цена и качество без аналог. Произведен в Европейския
съюз в завода на Дайкин в Чехия, FTXB35C е идеалното нискобюджетно решение за вашият дом или офис. Ако търсите
икономичен, качествен, инверторен климатик 12-ка, прочетете следващите редове и ще разберете защо Daikin FTXB35C
е климатика за вас.

Защо да изберете климатик Daikin FTXB35C?
Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилен преден панел и неговите функции създават невероятна
атмосфера, при това на достъпни цени.
Енергиен клас А+
BTU 12 000
Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая
Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня
Инфрачервено дистанционно управление
Филтър за пречистване на въздуха
Фотокаталитичен дезодориращ филтър
Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора на климатика
5 степени за скоростта на вентилатора
Автоматична диагностика
Автоматично рестартиране
Автоматично движение на потока във вертикална посока
Режим – само на вентилатор
Режим с пълна мощност
Тиха работа
Функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло на климатика
Нощен режим
Температурен диапазон: от -15C до 45C
Гаранция: 36 месеца
КАТАЛОГ
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Ръководство за експлоатация
Параметри на климатик Daikin FTXB35C
Вид: Инвертор
SCOP/APF: 4.1
Енергиен клас: A+
Гаранция: 3 год
Охлаждане: 1.3-3.3-3.8 kw
Отопление: 1.3-3.5-4.8 kw
Отпл. при -7 °C 2.48 kw
Отпл. при -15 °C 1.99 kw
Ср.консумация охл./отопл.: 0.86-0.93 kw
Подходящ за площ: от 20 до 25 кв.м.
Цена с ДДС: 1149 лв. 1049 лв.
Ако желаете може да закупите този климатик на изплащане с удобни за вас месечни вноски. Научете повече за
условията за разсрочено плащане ТУК
Обадете се сега на 0884 772 557 или 052 988 023 или ни пишете в чата и на имейл planet_clima@abv.bg и запазете час за
безплатен оглед от нашия екип.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/149900/klimatik-daikin-ftxb35c-na-promociya-samo-za-1049lv-s-bezplaten-montaj

Климатик Daikin FTXB35C на промоция само за 1049лв. с безплатен монтаж
Един от най-продаваните модели на японския гигант Дайкин сега на промоция при нас само за 1049лв. с включен
БЕЗПЛАТЕН монтаж. Модел FTXB35C/RXB35 е комбинация от цена и качество без аналог. Произведен в Европейския
съюз в завода на Дайкин в Чехия, FTXB35C е идеалното нискобюджетно решение за вашият дом или офис. Ако търсите
икономичен, качествен, инверторен климатик 12-ка, прочетете следващите редове и ще разберете защо Daikin FTXB35C
е климатика за вас.

Защо да изберете климатик Daikin FTXB35C?
Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилен преден панел и неговите функции създават невероятна
атмосфера, при това на достъпни цени.
Енергиен клас А+
BTU 12 000
Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая
Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня
Инфрачервено дистанционно управление
Филтър за пречистване на въздуха
Фотокаталитичен дезодориращ филтър
Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора на климатика
5 степени за скоростта на вентилатора
Автоматична диагностика
Автоматично рестартиране
Автоматично движение на потока във вертикална посока
Режим – само на вентилатор
Режим с пълна мощност
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Тиха работа
Функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло на климатика
Нощен режим
Температурен диапазон: от -15C до 45C
Гаранция: 36 месеца
КАТАЛОГ
Ръководство за експлоатация
Параметри на климатик Daikin FTXB35C
Вид: Инвертор
SCOP/APF: 4.1
Енергиен клас: A+
Гаранция: 3 год
Охлаждане: 1.3-3.3-3.8 kw
Отопление: 1.3-3.5-4.8 kw
Отпл. при -7 °C 2.48 kw
Отпл. при -15 °C 1.99 kw
Ср.консумация охл./отопл.: 0.86-0.93 kw
Подходящ за площ: от 20 до 25 кв.м.
Цена с ДДС: 1149 лв. 1049 лв.
Ако желаете може да закупите този климатик на изплащане с удобни за вас месечни вноски. Научете повече за
условията за разсрочено плащане ТУК
Обадете се сега на 0884 772 557 или 052 988 023 или ни пишете в чата и на имейл planet_clima@abv.bg и запазете час за
безплатен оглед от нашия екип.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/149899/klimatik-daikin-ftxb35c-na-promociya-samo-za-1049lv-s-bezplaten-montaj

Опростен и надежден заем
Оферта за заем на пари между индивидуални сериозни и бързи Добро утро, аз съм частно лице, което предлага заеми на
международните. Като капитал, който ще служи за отпускане на заеми между физически лица в краткосрочен и
дългосрочен план, вариращ от 3000 до 9 000 000 евро за всички сериозни хора, които са в реални потребности, лихвата е
2% на година. Дарявам финансови заеми, заеми за недвижими имоти, инвестиционни заеми, автомобилни заеми, лични
заеми. Имам възможност да удовлетворя моите клиенти в максимална продължителност от 3 дни след получаване на
формуляра за кандидатстване. Поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149898/oprosten-i-nadejden-zaem

Домашна помощ и грижи за възрастни хора
Търсите законно заем? Уморен ли сте да търсите заеми и ипотеки? Отхвърлили ли сте от банката си? Имате ли нужда
от заем, за да изчистите вашите дългове / сметки? След това финансовата им травма приключи, те предлагат заеми в
размер на $ 5,000 и $ 10,000,000 при лихвен процент от 2%. Аз съм сертифициран и надежден, мога да помогна на вашите
проекти и финансова подкрепа. Ако се интересувате, моля свържете се с мен. Имейл: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149897/domashna-pomosht-i-griji-za-vyzrastni-hora

Скъпи Можете да вземете пари с нас без тестване на BKR
Скъпи Можеш ли да вземеш пари с нас без да тестваме BKR?
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Имате ли отрицателна регистрация в BKR и искате ли да заемете пари? Това не трябва да бъде проблем, а не всеки
доставчик на кредити използва BKR (Office Credit Registration Office). Ние предоставяме мини кредити от € 5,000 до €
5,000,000 за 3 месеца до 30 години Решение, ако имате нужда от пари бързо! Имейл за контакти: annebonetta@gmail.com
..
http://obiavidnes.com/obiava/149896/skypi-mojete-da-vzemete-pari-s-nas-bez-testvane-na-bkr

Бързо и надеждно предлагане на заем за пари.
Ние правим инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
заеми. Нашите преводи се предоставят от банка за сигурността на сделката. Ще получите пълно заявление в рамките
на 24 часа. Нуждаете се от парите си? Бяхте отхвърлени навсякъде? Имаме решение за Вас, вашата молба и ние ще ви
помогнем. Тук е вашият имейл за повече информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149895/byrzo-i-nadejdno-predlagane-na-zaem-za-pari

Бързо и надеждно предлагане на заем за пари.
Ние правим инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
заеми. Нашите преводи се предоставят от банка за сигурността на сделката. Ще получите пълно заявление в рамките
на 24 часа. Нуждаете се от парите си? Бяхте отхвърлени навсякъде? Имаме решение за Вас, вашата молба и ние ще ви
помогнем. Тук е вашият имейл за повече информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149894/byrzo-i-nadejdno-predlagane-na-zaem-za-pari

Касета за Samsung ML-3310/3710/3712/SCX-4833/5637/5737 - MLT-D205L - P№ 13318030 - ECO
PLUS - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за Samsung ML-3310/3710/3712/SCX-4833/5637/5737 - MLT-D205L - P№ 13318030 - ECO PLUS - PRIME Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149893/kaseta-za-samsung-ml-331037103712scx-483356375737---mlt-d205l---p-13318030

Касета за Samsung ML-3710/3712/SCX-5637/5737 - MLT-D205E - P№ 13318041 - ECO PLUS PRIME - Неоригинален Заб.: 10 000k
Касета за Samsung ML-3710/3712/SCX-5637/5737 - MLT-D205E - P№ 13318041 - ECO PLUS - PRIME - Неоригинален Заб.:
10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149892/kaseta-za-samsung-ml-37103712scx-56375737---mlt-d205e---p-13318041---eco-plu

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/149891/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Курс по шведски език 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.
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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/149890/kurs-po-shvedski-ezik-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/149889/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/149888/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 23.04.2018 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
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http://obiavidnes.com/obiava/149887/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК 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/149886/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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/149885/kurs-po-italianski-ezik--a2

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/149884/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Касета за Samsung CLX 9250/9252/9350/9352 - Black - P№ CLT-K6062S - Заб.: 25 000k
Касета за Samsung CLX 9250/9252/9350/9352 - Black - P№ CLT-K6062S - Заб.: 25 000k
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http://obiavidnes.com/obiava/149883/kaseta-za-samsung-clx-9250925293509352---black---p-clt-k6062s---zab-25-000

Хибриден видеорекордер Dahua XVR4104HE
Хибриден видеорекордер Dahua XVR4104HE, 4 канален, H.264, 1x SATA(до 8TB), 2x USB 2.0, 1x LAN10/100, 1x HDMI, 1x
VGA, 1x RS485
http://obiavidnes.com/obiava/149882/hibriden-videorekorder-dahua-xvr4104he

Барабан за Samsung CLP-320/325/CLX-3180/3185 - DRUM UNIT - CLT-R407 - P№ 13315630 PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 24 000k
Барабан за Samsung CLP-320/325/CLX-3180/3185 - DRUM UNIT - CLT-R407 - P№ 13315630 - PREMIUM - PRIME Неоригинален - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149881/baraban-za-samsung-clp-320325clx-31803185---drum-unit---clt-r407---p-1331563

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/149880/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
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провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149879/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/149878/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149877/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/149876/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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149875/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/149874/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

Страница 20/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149873/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/149872/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ВЪНШНИ
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149871/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/149870/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149869/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/149868/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ -
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МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149867/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/149866/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149865/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/149864/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149863/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/149862/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149861/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149860/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149859/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149858/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/149857/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149856/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
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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/149855/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Барабан за Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175 - DRUM UNIT - CLT-R409 - P№ 13315631 PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 24 000k
Барабан за Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175 - DRUM UNIT - CLT-R409 - P№ 13315631 - PREMIUM - PRIME Неоригинален - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149854/baraban-za-samsung-clp-310315clx-31703175---drum-unit---clt-r409---p-1331563

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

Страница 30/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/149853/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/149852/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/149851/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/149850/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Външна батерия/power bank Silicon Power Power S150
Външна батерия/power bank Silicon Power Power S150, 15 000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149849/vynshna-bateriyapower-bank-silicon-power-power-s150

Външна батерия/power bank Silicon Power Power S150
Външна батерия/power bank Silicon Power Power S150, 15 000mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/149848/vynshna-bateriyapower-bank-silicon-power-power-s150

Външна батерия/power bank Silicon Power Power S200
Външна батерия/power bank Silicon Power Power S200, 20 000mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/149847/vynshna-bateriyapower-bank-silicon-power-power-s200

Външна батерия/power bank Silicon Power Power S200
Външна батерия/power bank Silicon Power Power S200, 20 000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/149846/vynshna-bateriyapower-bank-silicon-power-power-s200

Касета за HP LaserJet Pro M501n/dn/ Enterprise M506dn/M506x/M506n/Enterprise flow MFP
M527c/z/dn/f - CF287A - Black - P№ 13318729 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 000k
Касета за HP LaserJet Pro M501n/dn/ Enterprise M506dn/M506x/M506n/Enterprise flow MFP M527c/z/dn/f - CF287A - Black P№ 13318729 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149845/kaseta-za-hp-laserjet-pro-m501ndn-enterprise-m506dnm506xm506nenterprise-flo
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kamagra gel
Kamagra Oral Jelly- гел е с много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149844/kamagra-gel

Касета за HP LaserJet Pro M501n/dn/ Enterprise M506dn/M506x/M506n/Enterprise flow MFP
M527c/z/dn/f - CF287X - Black - P№ 13318730 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 18 000k
Касета за HP LaserJet Pro M501n/dn/ Enterprise M506dn/M506x/M506n/Enterprise flow MFP M527c/z/dn/f - CF287X - Black P№ 13318730 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 18 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149843/kaseta-za-hp-laserjet-pro-m501ndn-enterprise-m506dnm506xm506nenterprise-flo

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/149842/meyzitang

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF360X - Black P№ 13315959 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 12 500k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF360X - Black - P№ 13315959 - PREMIUM PRIME - Неоригинален - Заб.: 12 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149841/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508x---cf360x

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF362X - Yellow P№ 13315961 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 9 500k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF362X - Yellow - P№ 13315961 - PREMIUM
- PRIME - Неоригинален Заб.: 9 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149840/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508x---cf362x

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF363X - Magenta P№ 13315962 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 500k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF363X - Magenta - P№ 13315962 PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149839/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508x---cf363x

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF360A - Black P№ 13315955 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 6 000k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF360A - Black - P№ 13315955 - PREMIUM PRIME - Неоригинален Заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149838/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508a---cf360a

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/149837/lida-shishe

Рутер Planet WNRT-633
Рутер Planet WNRT-633, 1200Mbps, 2.4GHz(300 Mbps), Wireless N, 4x LAN1000, 1x WAN1000, 2x 5dBi сваляеми външни
антени
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http://obiavidnes.com/obiava/149836/ruter-planet-wnrt-633

отслабни с лида
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149835/otslabni-s-lida

Лаптоп Dell Inspiron 3567(5397184099698)
Лаптоп Dell Inspiron 3567(5397184099698), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.00GHz, 15.6"(39.62 cm) FullHD Anti-Glare
Display & AMD Radeon R5 M430 2GB, 4GB DDR4, 1TB HDD, Linux, 2.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/149834/laptop-dell-inspiron-35675397184099698

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/149833/kamagra-gold

SSD 240GB HPE 875503-B21
SSD 240GB HPE 875503-B21, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 6250MB/s, скорост на запис 3300MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/149832/ssd-240gb-hpe-875503-b21

Изграждане на поливни стистеми от Стабил Агро Трейд
Стабил Агро Трейд предлага на своите клиенти професионални услуги за проектиране и изграждане на напоителни
системи – система за капково напояване, ландшафни напоителни системи, дъждуване, pop-up напоителни системи. В
нашия агро магазин ще откриете голямо разнообразие продукти за поливни системи, маркучи за капково напояване и PCV
маркучи с различни размери.
http://obiavidnes.com/obiava/149831/izgrajdane-na-polivni-stistemi-ot-stabil-agro-treyd

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/149830/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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
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плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/149829/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Дънна платка ASRock B360M Pro4
Дънна платка ASRock B360M Pro4, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 Socket, 1x USB
3.1 (Type-C), Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149828/dynna-platka-asrock-b360m-pro4

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/149827/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

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/149826/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

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/149825/sexstimulanti-kamagra-dyvka

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
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- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149824/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
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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/149823/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF361A - Cyan P№ 13315956 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF361A - Cyan - P№ 13315956 - PREMIUM PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149822/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508a---cf361a

Дънна платка ASRock H310M-HDV
Дънна платка ASRock H310M-HDV, H310, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 4x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149821/dynna-platka-asrock-h310m-hdv

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149820/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
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.;
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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/149819/detoksikator

levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149818/levitra

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF362A - Yellow P№ 13315957 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF362A - Yellow - P№ 13315957 - PREMIUM
- PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149817/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508a---cf362a

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149816/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF363A - Magenta P№ 13315958 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508A/ - CF363A - Magenta - P№ 13315958 -
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PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 5 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149815/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508a---cf363a

Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF361X - Cyan P№ 13315960 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 500k
Касета за HP Color LaserJet Enterprise M552dn/M553n/M553dn/M553x /508X/ - CF361X - Cyan - P№ 13315960 - PREMIUM PRIME - Неоригинален - Заб.: 9 500k
http://obiavidnes.com/obiava/149814/kaseta-za-hp-color-laserjet-enterprise-m552dnm553nm553dnm553x-508x---cf361x

Касета за HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201A/ - Cyan CF401A - P№ 13318391 - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 1 400k
Касета за HP Color LaserJet Pro M252/252N/252DN/252DW/M277N/M277DW - /201A/ - Cyan - CF401A - P№ 13318391 PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 1 400k
http://obiavidnes.com/obiava/149813/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252252n252dn252dwm277nm277dw---201a---cy

Switch Planet GS-4210-16T2S
Switch Planet GS-4210-16T2S, 16x 10/100/1000Mbps Base-T Ports, 2x SFP 100/1000BASE-X
http://obiavidnes.com/obiava/149812/switch-planet-gs-4210-16t2s

Рутер Planet WDRT-1202AC
Рутер Planet WDRT-1202AC, 1200Mbps, 2.4GHz(300 Mbps)/5GHz(867 Mbps), Wireless AC, 4x LAN1000, 1x WAN1000, 1x USB,
2x 5dBi сваляеми външни антени
http://obiavidnes.com/obiava/149811/ruter-planet-wdrt-1202ac

Switch Planet WGSW-28040-EU
Switch Planet WGSW-28040-EU, 28x 10/100/1000Mbps Base-T Ports(8x PoE), 4x 10/100/1000Base-T RJ45/SFP combo ports, 4x
SFP 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP Combo slots
http://obiavidnes.com/obiava/149810/switch-planet-wgsw-28040-eu

Касета за Sharp MX-2300 - Black - Неоригинална - Заб.: 18 000k
Касета за Sharp MX-2300 - Black - Неоригинална - Заб.: 18 000k
http://obiavidnes.com/obiava/149809/kaseta-za-sharp-mx-2300---black---neoriginalna---zab-18-000k

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis? Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149808/apcaliscialis

Заповядайте в хотел Аквая*** за Вашата заслужена почивка и отдих.
Насладете се на един невероятен уикенд в старопрестолната столица. Град Велико Търново е богат на
културно-исторически паметници и други забележителности, които всеки нощуващ в града е длъжен да посети. Хотел
Аквая ***, разположен в сърцето на града предлага на своите гости лесен достъп до всички важни кътчета на този
страхотен град. Хотелът предлага страхотна оферта за всички желаещи да се докоснат до историята на града.
http://obiavidnes.com/obiava/149807/zapovyadayte-v-hotel-akvaya-za-vashata-zaslujena-pochivka-i-otdih

Intel Core i3-8300 Coffee Lake S
Intel Core i3-8300 Coffee Lake S, четириядрен (3.7GHz, 8MB Cache, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1151) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/149806/intel-core-i3-8300-coffee-lake-s
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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/149805/meyzitang

Дънна платка ASRock H370 Pro4
Дънна платка ASRock H370 Pro4, H370, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 Socket, 1x USB
3.1 (Type-C), ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149804/dynna-platka-asrock-h370-pro4

Дънна платка ASRock H370M Pro4
Дънна платка ASRock H370M Pro4, H370, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI)(CFX), 6x SATA 6Gb/s, 2x M.2 Socket, 1x USB
3.1 (Type-C), Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149803/dynna-platka-asrock-h370m-pro4

Дънна платка ASRock B360M-HDV
Дънна платка ASRock B360M-HDV, B360, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 6x SATA3 6Gb/s, 1x M.2 Socket, 4x USB 3.1
(Gen2), Micro ATX
http://obiavidnes.com/obiava/149802/dynna-platka-asrock-b360m-hdv

спешно се нуждаете от пари? Кандидатствайте и получавайте точната сума
бързо предоставяне на заем, предлагаме тези заеми за лични, бизнес и други цели.
Сума: 2,000.00 евро до 5 милиона евро
период на изплащане: 1 месец - 25 години
лихва: фиксирана 3%
Свържете се с нас сега за повече информация: robertgazdicfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/149801/speshno-se-nujdaete-ot-pari-kandidatstvayte-i-poluchavayte-tochnata-suma

Касета за Konica Minolta Di 152/183 - Black - Неоригинална - TN114
Касета за Konica Minolta Di 152/183 - Black - Неоригинална - TN114
http://obiavidnes.com/obiava/149800/kaseta-za-konica-minolta-di-152183---black---neoriginalna---tn114

Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/149799/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti

Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси
Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси, товарен транспорт, надеждност в преместване на каси,
пиана, рояли, апаратура, машини, продажба на кашони, опаковане на вещи, складиране на стоки, товаро разтоварна
дейност, Почистване и извозване на строителни отпадъци, мебели от тавани, мазета, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/149798/hamali-studenti-prenasyat-bagaj-mebeli-ot-jilishta-i-ofisi

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/149797/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци,
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Изхвърляне на стари мебели от жилища.
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/149796/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove-pochistvane-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне каси, сейфове, апаратура, апарати, машини, Товаро разтоварни
услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10 лв./час, Превоз 50 лв./курс, Продажба на Кашони, опаковане, товарене,
разтоварване, складиране и съхранение на вещи, стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/149795/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по
график.
http://obiavidnes.com/obiava/149794/hamalski-uslugi-i-premestvane-ot-hamali-grup

Пренасяне и товаро-разтоварни услуги
Пренасяне и товаро-разтоварни услуги, транспорт на пиана, мебели, багаж, каси, Премества офиси, апартаменти и
складиране на вещи, стоки, продажба на кашони, почистване на тавани, мазета, дворове и извозване на строителни
отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/149793/prenasyane-i-tovaro-raztovarni-uslugi

Извозване строителни отпадъци от жилища
Извозване строителни отпадъци от жилища, двор, гаражи, доставка на контейнери, самосвали, събиране в чували и
изхвърляне на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/149792/izvozvane-stroitelni-otpadyci-ot-jilishta

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/149791/premestvane-na-mebeli-bagaj

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/149790/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Чистене на боклуци от мазета, тавани
Чистене на боклуци от мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, разчистване, сортиране, подреждане, изнасяне с
превоз и изхвърляне на депо.
http://obiavidnes.com/obiava/149789/chistene-na-bokluci-ot-mazeta-tavani

64GB SDXC Transcend
64GB SDXC Transcend, Class 10, UHS-II U3, скорост на четене 285MB/s, скорост на запис 180MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/149788/64gb-sdxc-transcend

lida шише
Хапчетата за отслабване Lida шише действат при всеки
Бързо, трайно и ефикасно отслабване100 % билков продукт.Без странични ефекти.ХИТ В ЦЕЛИЯ СВЯТ.
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www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/149787/lida-shishe

Касета за Konica Minolta Bizhub 360/420/500 - Black - Неоригинална - TN-511
Касета за Konica Minolta Bizhub 360/420/500 - Black - Неоригинална - TN-511
http://obiavidnes.com/obiava/149786/kaseta-za-konica-minolta-bizhub-360420500---black---neoriginalna---tn-511

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149785/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149784/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149783/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149782/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149781/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149780/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149779/finski-ezik--individualno-obuchenie
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lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/149778/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149777/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149776/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149775/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/149774/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149773/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149772/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149771/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149770/portugalski--ezik--individualno-obuchenie
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/149769/individualno-obuchenie

Плотер HP Designjet T120 CQ891C
Плотер HP Designjet T120 CQ891C, 1200 x 1200 dpi, 24" (61.96), Wi-Fi, Lan100Base-T, USB
http://obiavidnes.com/obiava/149768/ploter-hp-designjet-t120-cq891c

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/149767/kamagra-gel

Касета за Konica Minolta Bizhub 223/283/363/423 - Black - Неоригинална - TN-217/TN-414
Касета за Konica Minolta Bizhub 223/283/363/423 - Black - Неоригинална - TN-217/TN-414
http://obiavidnes.com/obiava/149766/kaseta-za-konica-minolta-bizhub-223283363423---black---neoriginalna---tn-217

Касета за Konica Minolta Bizhub 200/250/350 - Black - Неоригинална - TN 211/311
Касета за Konica Minolta Bizhub 200/250/350 - Black - Неоригинална - TN 211/311
http://obiavidnes.com/obiava/149765/kaseta-za-konica-minolta-bizhub-200250350---black---neoriginalna---tn-211311

черна мравка-черна мравка
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149764/cherna--mravka-cherna-mravka

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец април от цената на Автошкола Фактор за 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ!
Цената от 499 лв. е с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ - най-ниската цена в гр. София!
Записвания за следващия курс от 16.04. 2018 г.
ще започнат от - 02.04.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/149763/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/149762/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

viagra
Viagra е един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за повдигане на
сексуалното либидо (мощ),подобряване на ерекцията. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149761/viagra

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 230 лв
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав 279 лв
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав 269 лв
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав 289 лв
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.
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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/149760/masajna-kushetka-magicpro

Натурарна казметика https://rosica.livioon.com
Онлайн магазин за натурална козметика. https://rosica.livioon.com
http://obiavidnes.com/obiava/149759/naturarna-kazmetika---httpsrosicaliviooncom

Хотели Слънчев бряг, апартаменти Слънчев бряг- Хотел Елит 2 Какао бийч
Апарт Хотел Елит 2, се намира в южната част на Слънчев бряг, на 200 метра от най-посещавания плаж Какао бийч и на
2км от центъра.
Ако търсите хотели в Слънчев бряг или апартаменти под наем, тогава нашето предложение е точно за Вас.
Предлагаме чудесни апартаменти разположен в тих и спокоен район с ваканционни жилища. Кухнята е напълно
оборудвана, има разтегателен диван, както и две спални. Спокойно могат да нощуват до 6 човека.
Жилищата са климатизирани, със собствени бани, тоалетни и големи тераси.
За повече информация посетете нашият сайт:
Узнайте още: Слънчев бряг Хотел Елит 2 до Какао бийч
https://elit2bg.com
GSM: 0886 881 910
http://obiavidnes.com/obiava/149758/hoteli-slynchev-bryag-apartamenti-slynchev-bryag--hotel-elit-2-kakao-biych

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.
http://obiavidnes.com/obiava/149757/meyzitang

super kamagra
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С таблетките Super Kamagra-аналог на Super P Force- получавате секс стимулант Номер 1 в света. Този стимулант от
най-ново поколение, е най-доброто между Виагра и Левитра. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/149756/super-kamagra

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/149755/kamagra-gold

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/149754/otslabni-s-lida

Работа в Австрия предлага
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/149753/rabota-v-avstriya-predlaga

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/149752/lida-shishe

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149751/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
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масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149750/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149749/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149748/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149747/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

Дестилатор за вода от ТехноМаг - Ново - 2 години гаранция - Безплатна доставка!
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 4 л вода. Водата се събира и съхранява в стъклен съд. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна
доставка. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149746/destilator-za-voda-ot-tehnomag---novo---2-godini-garanciya---bezplatna-dostavka
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Дестилатор за вода – Безплатна доставка – 268.00 с ДДС
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/149745/destilator-za-voda--bezplatna-dostavka--26800-s-dds

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил
Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен "
планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе
предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в големите градове, както и вредните газове, които
попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става задължителен за запазване на добро здраве.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149744/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/149743/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

cialis аптечен
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/149742/cialis-aptechen

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/149741/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149740/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

Страница 52/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.04.2018

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/149739/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/149738/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

черна мравка
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/149737/cherna-mravka

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
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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/149736/zaem-do--7000-lv

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/149735/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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,
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.
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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

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
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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
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.
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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
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 ) –
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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-
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