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Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен 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
http://obiavidnes.com/obiava/150628/masajna-kushetka-magicpro

Слушалки Sony Headset WI-C300
Слушалки Sony Headset WI-C300, безжични, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/150622/slushalki-sony-headset-wi-c300

Голяма Промоция от Порта Нова Бургас.
СУПЕР ПРОМОЦИЯ!!!
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--------------------------------Уважаеми клиенти,поради големия интерес Порта Нова Бургас Ви информира ,че удължаваме срока на невeроятната
оферта.Всички закупени врати до 30.04.2018г.независимо от вида и брой врати ,се предлагат с БЕЗПЛАТЕН ЧИСТ
МОНТАЖ.
За повече информация може да се обадите на телефони:056/59 01 85,0878 83 32 32,0878 /933 458
или да ни посетите на адрес;гр.Бургас ул.Одрин 15
http://obiavidnes.com/obiava/150529/golyama-promociya-ot-porta-nova-burgas

Бързи кредити онлайн - StikCredit
Бързи онлайн кредити, StikCredit до минути от 50 до 1500 лева, 0% лихва за всеки първи кредит. Кликни и Вземи онлайн
кредит сега на https://stikcredit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/150646/byrzi-krediti-onlayn---stikcredit

Дамски дрехи - eDrehi.com
Онлайн магазини за дамски дрехи Edrehi.com предлага разнообразие от всякакви видове дамски блузи, туники, потници,
панталони и др. http://edrehi.com - Следвай стила си!
http://obiavidnes.com/obiava/150645/damski-drehi---edrehicom

Продава апартамент с 1 спалня,в Равда, площ 63.77 кв.м., с балкон и директен изглед към
морето
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 52 000 евро
+79267024802
Валерий
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
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• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/150644/prodava-apartament-s-1-spalnyav-ravda-plosht-6377-kvm-s-balkon-i-direkten-izg

Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Magenta - Неоригинална - SCI - 15ml
Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Magenta - Неоригинална - SCI - 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150643/mastilo-za-canon-pixma-ip7250mg54506350---magenta---neoriginalna---sci---15ml

Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Cyan - Неоригинална - SCI - 15ml
Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Cyan - Неоригинална - SCI - 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150642/mastilo-za-canon-pixma-ip7250mg54506350---cyan---neoriginalna---sci---15ml

Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-1444-V400-161)
Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-1444-V400-161), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3 7100 3.90 GHz, 4GB DDR4,
256Gb SSD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/150641/nastolen-kompyutyr-fujitsu-p557-s26361-1444-v400-161

Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Black - Неоригинална - SCI - 15ml
Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Black - Неоригинална - SCI - 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150640/mastilo-za-canon-pixma-ip7250mg54506350---black---neoriginalna---sci---15ml

Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Yellow - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Yellow - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150639/mastilo-za-canon-pixma-mg5150525061508150---yellow---neoriginalna---sci

Електрически котлон Sapir SP 1445 ODS
Електрически котлон Sapir SP 1445 ODS, регулируем термостат, свeтлинeн инди
http://obiavidnes.com/obiava/150638/elektricheski-kotlon-sapir-sp-1445-ods

Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Magenta - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Magenta - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150637/mastilo-za-canon-pixma-mg5150525061508150---magenta---neoriginalna---sci

Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Grey - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Grey - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150636/mastilo-za-canon-pixma-mg5150525061508150---grey---neoriginalna---sci

Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Cyan - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Cyan - Неоригинална - SCI
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http://obiavidnes.com/obiava/150635/mastilo-za-canon-pixma-mg5150525061508150---cyan---neoriginalna---sci

Настолен вентилатор Sapir SP 1760 CM16
Настолен вентилатор Sapir SP 1760 CM16, 3 cтeпeни нa мoщнocттa, 40 см. диаметър, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/150634/nastolen-ventilator-sapir-sp-1760-cm16

Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-K1444-V400-160)
Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-K1444-V400-160), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400 3.0/3.5GHz, 4GB
DDR4, 1TB HDD, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/150633/nastolen-kompyutyr-fujitsu-p557-s26361-k1444-v400-160

Слушалки Sony Headset WI-C300
Слушалки Sony Headset WI-C300, безжични, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/150632/slushalki-sony-headset-wi-c300

Преки Инвестиции за Бизнеса
Тези, които дръзнат първи да преодолеят финансовите трудностите в бизнеса чрез нови Партньори и Съдружници, ще
им бъде предоставена пряката възможност ПЪРВИ да получат достъп до техните СТИМУЛИРАЩИ СВЕЖИ
ИНВЕСТИЦИОННИ КАПИТАЛИ.
http://obiavidnes.com/obiava/150631/preki-investicii-za-biznesa

Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Blank - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA MG5150/5250/6150/8150 - Blank - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150630/mastilo-za-canon-pixma-mg5150525061508150---blank---neoriginalna---sci

Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150629/mastilo-za-canon-pixma-ip4600mp630---yellow---neoriginalna---sci

Електрически котлон Sapir SP 1445 OD
Електрически котлон Sapir SP 1445 OD, 1 нагревателна зона, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150627/elektricheski-kotlon-sapir-sp-1445-od

Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-1444-V400-162)
Настолен компютър Fujitsu P557 (S26361-1444-V400-162), двуядрен Kaby Lake Intel Celeron G3930 2.9GHz, 4GB DDR4,
500GB HDD, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/150626/nastolen-kompyutyr-fujitsu-p557-s26361-1444-v400-162

Електронна въдица 720W
Устройството генерира импулси с честота 10-100 херца и амплитуда 1200-1500 волта, при нормално-заредена
батерия.Дължината на импулса е с дължина,подходяща за всякакъв вид и големина риба.Предвидени са две степени на
работното напрежение,което го прави успешно приложимо за малки и големи водоеми и реки.Мощността на импулса е
около 2000 вата,а максималната консумация от батерията 720.Предвиден е режим "СОМ",който се включва лесно с
превключвател,както и принудително охлаждане с вентилатор!Работен интервал до 10 метра при дълбочина на водата
1,5-10 метра.Изпробвано в работни условия.Уредът е подходящ и за зимни условия.За максимално използване
параметрите на устройството е необходим акумулатор от 12 амперчаса нагоре,12 волта.При нормална експлоатация
надеждността е много висока.Сервиз и постоянни консултации.Клеми и дължина на стартовия кабел по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/150625/elektronna-vydica-720w
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Електронна въдица 450W
Устройството генерира импулси с честота 10-100 херца и амплитуда 1100-1200 волта, при нормално-заредена
батерия.Дължината на импулса е с дължина,подходяща за всякакъв вид и големина риба.Предвидени са две степени на
работното напрежение,което го прави успешно приложимо за малки и средни водоеми и реки.Мощността на импулса е
1500 вата,а максималната консумация от батерията 450.Предвиден е режим "СОМ",който се включва лесно с
превключвател,както и принудително охлаждане с вентилатор!Работен интервал 4-8 метра при дълбочина на водата
1,5-5 метра.При по-дълбока вода разстоянието пропорционално се променя.Изпробвано в работни условия.За максимално
използване параметрите на устройството е необходим акумулатор от 9 амперчаса нагоре,12 волта.Устройството
работи много добре и при зимни условия.При нормална експлоатация надеждността е много висока.Сервиз и постоянни
консултации.Клемите и дължината на стартовия кабел са по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/150624/elektronna-vydica-450w

Електронна въдица 300W
Един удобен и икономичен вариант за по-малки водоеми и реки.Устройството генерира импулси с амплитуда
приблизително 1000 волта и честота 10-100 херца,което го прави приложим за голяма и дребна риба,както и работа в
интервал 4-8 метра при дълбочина на водата 1-2 метра.Мощността на импулса е 1000 вата,а максималната консумация
от батерията 300 вата.Предвидена е индикация за нормално-заредена батерия,както и принудително охлаждане в
корпуса.За нормална работа е достатъчно използването на акумулатор 12 волта,7 амперчаса.Изпробвано в работни
условия.При необходимост е възможно добавяне на опции.Гаранция,сервиз,постоянни консултации.Клеми и дължина на
стартовия кабел по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/150623/elektronna-vydica-300w

Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Magenta - Неоригинална - SCI
Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Magenta - Неоригинална - SCI
http://obiavidnes.com/obiava/150621/mastilo-za-canon-pixma-ip4600mp630---magenta---neoriginalna---sci

Скенер Brother ADS-2800W
Скенер Brother ADS-2800W, 600 x 600 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, LAN 1000, USB
http://obiavidnes.com/obiava/150620/skener-brother-ads-2800w

МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ПАРКЕТ И ЛАМИНАТ
Извършвам
монтаж,демонтаж,ремонт
и
пренареждане
на
всички
видове
паркет
ламинат.КАЧЕСТВЕННО,БЪРЗО,ИЗГОДНО. Цена по договаряне след оглед. Г-Н ВАСИЛЕВ,0889808070,0988359355

и

http://obiavidnes.com/obiava/150619/montaj-i-remont-na-parket-i-laminat

Мастило за Canon Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D - Black - SCI - Неоригинална
Мастило за Canon Pixma iP 4200/5200/5200R/6600D - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150618/mastilo-za-canon-pixma-ip-420052005200r6600d---black---sci---neoriginalna

Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Black - SCI - Неоригинална- 25ml
Мастило за Canon PIXMA iP7250/MG5450/6350 - Black - SCI - Неоригинална- 25ml
http://obiavidnes.com/obiava/150617/mastilo-za-canon-pixma-ip7250mg54506350---black---sci---neoriginalna--25ml

Таблет Apple iPad 6 (MRM02HC/A)(златист)
Таблет Apple iPad 6 (MRM02HC/A)(златист), 9.7" (24.638 cm) QXGA Retina IPS дисплей, четириядрен A10 Fusion 2.34 GHz,
2GB RAM, 32GB Flash памет, 8.0 & 1.2 Mpix Camera, iOS, 478g
http://obiavidnes.com/obiava/150616/tablet-apple-ipad-6-mrm02hcazlatist

Мастило за Canon PIXMA iP4850/MG5150 - Black - SCI - Неоригинална
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Мастило за Canon PIXMA iP4850/MG5150 - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150615/mastilo-za-canon-pixma-ip4850mg5150---black---sci---neoriginalna

Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Black - SCI - Неоригинална
Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150614/mastilo-za-canon-pixma-ip4600mp630---black---sci---neoriginalna

Калъф за Samsung Galaxy J3 (2016)
Калъф за Samsung Galaxy J3 (2016), Flip Wallet, Samsung, златист
http://obiavidnes.com/obiava/150613/kalyf-za-samsung-galaxy-j3-2016

Курсове по химия за ученици в 11-ти и 12-ти клас
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Химията е сложен предмет, който включва много връзки между различните химични раздели. Ако имате пропуски в някой
от тях, ще имате проблеми със справянето с изпита и решаването на задачите по химия. Щом сте избрали да
кандидатствате с химия, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите
сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по химия включват кратък преговор на теоретичните изпитни
въпроси, а основната част на курсовете акцентира върху трудните задачи.
http://obiavidnes.com/obiava/150612/kursove-po-himiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове по биология за ученици в 11-ти и 12-ти клас!
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Биологията е изключително популярен предмет, с който можете да кандидатствате във всички медицински
университети. При нас ще получите подготовка за най-трудните изпити по биология и ще успеете да постигнете
отлични резултати на изпитите за прием в специалности медицина, стоматология, фармация и кинезитерапия.
http://obiavidnes.com/obiava/150611/kursove-po-biologiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове за кандидат-студенти
Център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както и за вече
завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата
подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети. Курсовете
са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се подготвите за
всички университети.
Предлагаме ви подготвителни курсове по:
• Математика
• Български език и литература (БЕЛ)
• История
• География
• Биология и химия
• Английски език
http://obiavidnes.com/obiava/150610/kursove-za-kandidat-studenti

Курсове за матура на Родина – 12. клас!
Център Родина предлага подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по български
език и литература (БЕЛ), математика, история, география, биология, химия, английски език.
Курсовете са целогодишни в рамките на учебната година и завършват седмица преди фиксираните дати за провеждане
на държавните изпити за 12. клас.
Обучението се провежда в малки групи. Всички групи работят с квалифицирани преподаватели с голям опит в
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подготовката на зрелостници. Курсовете включват пробни изпити на примерни матури.
http://obiavidnes.com/obiava/150609/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Ежедневни дамски обуви от естествена кожа
Залагайки на обувки с марка Galdini вие поставяте качеството на първо място!
Ако предпочитате да носите обувки от естествена кожа, произведени в България, то вие сте попаднали на точното
място!
Модерни, удобни и различни - с нашата колекция от ежедневни обувки за офиса, разходка или пазаруване, вие ще бъдете
неотразима!
Колеккията от пролетни обувки предлага модели с перфорация на кожата, за да може крака ви да диша и да се чувства
прохладен през горещите дни.
Предлагаме както обувки на равен ток, така и обувки с висок ток или платформа.
Разгледайте моделите в новият ни сайт www.galdini.net
http://obiavidnes.com/obiava/150608/ejednevni-damski-obuvi-ot-estestvena-koja

Курсове по български език и литература за 7. клас
Курсовете на РОДИНА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) са отлична подготовка за кандидатгимназиалните
изпити след седми клас. Учениците получават сигурност в знанията си и отлични оценки, които им гарантират прием в
желаната гимназия.
http://obiavidnes.com/obiava/150607/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

Курсове по Математика за 7. клас
Целта на курса по МАТЕМАТИКА е качествена и достъпна подготовка на учениците, които искат да подобрят знанията
си и да придобият увереност. Курсът е за всички ученици, които планират да постигнат високи резултати и прием в
най-добрите гимназии след седми клас.
http://obiavidnes.com/obiava/150606/kursove-po-matematika-za-7-klas

Мастило за Lexmark PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - SCI - Неоригинална
Мастило за Lexmark PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150605/mastilo-za-lexmark-pixma-ip4600mp630---yellow---sci---neoriginalna

Таблет Apple iPad 6 (MRM22HC/A)(златист)
Таблет Apple iPad 6 (MRM22HC/A)(златист), 9.7" (24.638 cm) QXGA Retina IPS дисплей, четириядрен A10 Fusion 2.34 GHz,
2GB RAM, 128GB Flash памет, 8.0 & 1.2 Mpix Camera, iOS, 478g
http://obiavidnes.com/obiava/150604/tablet-apple-ipad-6-mrm22hcazlatist

Мастило за Lexmark S3050 - Magenta - SCI - Неоригинална
Мастило за Lexmark S3050 - Magenta - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150603/mastilo-za-lexmark-s3050---magenta---sci---neoriginalna

Мастило за Lexmark S3050 - Cyan - SCI - Неоригинална
Мастило за Lexmark S3050 - Cyan - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150602/mastilo-za-lexmark-s3050---cyan---sci---neoriginalna

Таблет Apple iPad 6 (MR732HC/A)(сребрист)
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Таблет Apple iPad 6 (MR732HC/A)(сребрист), 9.7" (24.638 cm) QXGA Retina IPS дисплей, четириядрен A10 Fusion 2.34 GHz,
2GB RAM, 128GB Flash памет, 8.0 & 1.2 Mpix Camera, iOS, 478g
http://obiavidnes.com/obiava/150601/tablet-apple-ipad-6-mr732hcasrebrist

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/150600/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатори за вода
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/150599/destilatori-za-voda

НОВО: Озонатор за въздух и вода за дома и автомобила
Универсален модел, защото може да работи у дома, в офиса, в хотела, на къмпинг, въобще навсякъде, където сте с
автомобила си. Основното предназначение на уреда е да пречиствате въздух, вода и хранителни продукти. Има двойно
захранване – DC12V и адаптер за AC220V. Уредът не е за постоянна употреба в автомобила,а за основно почистване и
дезинфекция (обезмирисяване на купето и седалките, антибактериално дезинфекциране на въздуховодите на климатика).
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150598/novo-ozonator-za-vyzduh-i-voda-za-doma-i-avtomobila

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/150597/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/150596/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma
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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/150595/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Водородна бутилка за вода - ТехноМаг
Уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната вода е мощен антиоксидант и
намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и регулира киселинноста в организма.
Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма, енергитизира и подобрява мозъчната
дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите, предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/150594/vodorodna-butilka-za-voda---tehnomag

Мастило за Lexmark S3050 - Black - SCI - Неоригинална
Мастило за Lexmark S3050 - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150593/mastilo-za-lexmark-s3050---black---sci---neoriginalna

Мастило за Brother DCP-J125
Мастило за Brother DCP-J125, DCP-J315W - Yellow - SCI - Неоригинална - 13ml
http://obiavidnes.com/obiava/150592/mastilo-za-brother-dcp-j125

PHP DEVELOPER
Ref. No.: BWTG-PD
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the candidates
and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client is...
An inspiring Bulgarian company that recently achieved a Deloitte recognition for one of the fastest growing companies in Europe!
Their success has been proved by the popularity of their products - an ad space optimization platform and a mobile tech website,
used by over 25 million people worldwide!
If it sounds like an opportunity to you, why don't you get in that awesome team as a
PHP DEVELOPER
What will be good to have:
*4 years of experience as a PHP Developer;
*Expert knowledge of PHP frameworks (Laravel & Zend);
*Relational and NoSQL DB understanding;
*Experience with FE technologies: HTML, CSS, JavaScript (jQuery);
*Good command of English language
Symfony framework experience would be considered as a huge advantage!
In return you will get:
*Competitive remuneration and social benefit package
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*Company sponsored trainings and team buildings
*Excellent working environment - positive, friendly and productive
*Additional paid vacation days plus home office opportunity
*And lots of more...
If you want to take the challenge, don’t hesitate and apply immediately by sending us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP) .
http://obiavidnes.com/obiava/150591/php-developer

Мастило за Brother DCP-J125
Мастило за Brother DCP-J125, DCP-J315W - Magenta - SCI - Неоригинална - 13ml
http://obiavidnes.com/obiava/150590/mastilo-za-brother-dcp-j125

APPLICATION SUPPORT ADMINISTRATOR
Ref. No.: BW-H-ASA
About us:
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Our client is...
A global technology company providing cloud-based business development solutions worldwide. Their mission is to support the
small and medium business through a set of tools for brand and marketing success! They are famous with their positive Canadian
management which is supportive and understands the employees' needs. Currently, together we are looking for an experienced
APPLICATION SUPPORT ADMINISTRATOR
On this role you will lead the application support in order to improve the 24/7 application performance and functionality.
Main requirements:
*5 years of experience with Linux & Unix operating systems;
*Excellent scripting skills (pref. Java, Ruby, Python);
*Web Servers proficiency (Apache, Tomcat, Nginx or Wildfly.);
*Configuration management skills (Chef, Ansible, Puppet etc.);
*Excellent command of English language
Bonus points:
*Experience with Git VCS
*Understanding of the Agile environment principles
To attract you in its team, the company can offer:
*Excellent remuneration and social benefits package
*Opportunity to work on beneficial projects
*Parking spot two minutes away from the office
*Positive and productive work environment
If you want to take the challenge, don’t hesitate and apply immediately! Please, send us your CV in ENGLISH!
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
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The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150589/application-support-administrator

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/150588/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150587/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/150586/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150585/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/150584/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150583/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/150582/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса 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/150581/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/150580/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• 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/150579/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/150578/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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/150577/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/150576/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• 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/150575/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/150574/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/150573/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/150572/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150571/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/150570/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/150569/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Мастило за Brother DCP-J125
Мастило за Brother DCP-J125, DCP-J315W - Cyan - SCI - Неоригинална - 13ml
http://obiavidnes.com/obiava/150568/mastilo-za-brother-dcp-j125

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/150567/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – 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/150566/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Мастило за Brother DCP-J125
Мастило за Brother DCP-J125, DCP-J315W - Black - SCI - Неоригинална - 16ml
http://obiavidnes.com/obiava/150565/mastilo-za-brother-dcp-j125

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/150564/kurs--vytreshni-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/150563/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/150562/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/150561/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150560/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/150559/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150558/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.
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• 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/150557/kurs-elektrotehnik---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/150556/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Сървър HPE ProLiant MicroServer Gen10 (870208-421)
Сървър HPE ProLiant MicroServer Gen10 (870208-421), двуядрен AMD Opteron X3216 1.6/3.0GHz, 8GB DDR4 UDIMM, 1TB
LFF NHP SATA, 2x 1Gbe LOM ports, 2x Display Port, 4x USB 3.0, 1x 200W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/150555/syrvyr-hpe-proliant-microserver-gen10-870208-421

Мастило за Brother MFC-J6510DW
Мастило за Brother MFC-J6510DW, J6710DW, J6910DW - Yellow - SCI - Неоригинална - 18.5ml
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http://obiavidnes.com/obiava/150554/mastilo-za-brother-mfc-j6510dw

Таблет Apple iPad 6 (MR722HC/A)(сив)
Таблет Apple iPad 6 (MR722HC/A)(сив), 9.7" (24.638 cm) QXGA Retina IPS дисплей, четириядрен A10 Fusion 2.34 GHz, 2GB
RAM, 128GB Flash памет, 8.0 & 1.2 Mpix Camera, iOS, 478g
http://obiavidnes.com/obiava/150553/tablet-apple-ipad-6-mr722hcasiv

Сървър Dell PowerEdge R530 (PER530C2_2)
Сървър Dell PowerEdge R530 (PER530C2_2), осемядрен Intel Xeon E5-2609 v4 1.70 GHz, 16GB DDR4 RDIMM, без твърд
диск, 4x 1GbE LOM, No OS, 2x 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/150545/syrvyr-dell-poweredge-r530-per530c2_2

Мастило за Canon PIXMA TS6050/8050/9050 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 25ml
Мастило за Canon PIXMA TS6050/8050/9050 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 25ml
http://obiavidnes.com/obiava/150544/mastilo-za-canon-pixma-ts605080509050---black---sci---neoriginalna---zab-25m

Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Yellow - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Yellow - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150543/mastilo-za-canon-maxify-mb215023502750---yellow---sci---neoriginalna---zab-1

Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Magenta - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Magenta - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150542/mastilo-za-canon-maxify-mb215023502750---magenta---sci---neoriginalna---zab-

Сървър Dell PowerEdge T440 (#DELL02168_1)
Сървър Dell PowerEdge T440 (#DELL02168_1), осемядрен Skylake Intel Xeon Silver 4110 2.1/3.0 GHz, 16GB DDR4 RDIMM,
без твърд диск, 2x 1GbE LOM, 4x USB 3.0, No OS, 2x 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/150541/syrvyr-dell-poweredge-t440-dell02168_1

Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Grey - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Grey - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150540/mastilo-za-canon-maxify-mb215023502750---grey---sci---neoriginalna---zab-15m

Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150539/mastilo-za-canon-maxify-mb215023502750---black---sci---neoriginalna---zab-15

Клавиатура Apple Magic Keyboard
Клавиатура Apple Magic Keyboard, безжична, Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150538/klaviatura-apple-magic-keyboard

Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Cyan - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
Мастило за Canon Maxify MB2150/2350/2750 - Cyan - SCI - Неоригинална - Заб.: 15ml
http://obiavidnes.com/obiava/150537/mastilo-za-canon-maxify-mb215023502750---cyan---sci---neoriginalna---zab-15m

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ГАРАНТИРАНА
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100% РАБОТА С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖАСЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селско
стопанство,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за
сладолед,цех за зеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според
квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони
/1500 евро/.За всички работни места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита
икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на
възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/150536/chehiya-bez-komision-i-posrednici-bezplaten-transport-garantirana-100-rabota-s-do

Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184099735)(сребрист)
Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184099735)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Display & Radeon 530 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 2TB HDD, 2x USB 3.1 Gen 1, Linux, 2.02 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150535/laptop-dell-inspiron-15-5570-5397184099735srebrist

Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Yellow - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Yellow - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/150534/mastilo-za-epson-stylus-d68d88dx3800dx4800---yellow---sci---neoriginalna---za

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150533/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
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Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150532/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150531/razgovoren-angliyski

Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Magenta - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Magenta - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/150530/mastilo-za-epson-stylus-d68d88dx3800dx4800---magenta---sci---neoriginalna---z

Дестилатор за вода - София - Безплатна доставка
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
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http://obiavidnes.com/obiava/150528/destilator-za-voda---sofiya---bezplatna-dostavka

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/150527/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Cyan - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Cyan - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/150526/mastilo-za-epson-stylus-d68d88dx3800dx4800---cyan---sci---neoriginalna---zab

Ютия Tefal EASYGLISS FV3965E0
Ютия Tefal EASYGLISS FV3965E0, парна, 2400w, синя
http://obiavidnes.com/obiava/150525/yutiya-tefal-easygliss-fv3965e0

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен 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 – събота от 13.30 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 19.05.2018
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/150524/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Неделен 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 един път седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Начало : 13.05.2018 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/150523/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2
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Съботен курс по португалски език А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 14.04.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150522/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 17.06.2018 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/150521/brazilski-portugalski----a2

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 : 19.05.2018 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/150520/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 20.05.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150519/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 20.05.2018г.
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/150518/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
Мастило за Epson Stylus D68/D88/DX3800/DX4800 - Black - SCI - Неоригинална - Заб.: 13.5ml
http://obiavidnes.com/obiava/150517/mastilo-za-epson-stylus-d68d88dx3800dx4800---black---sci---neoriginalna---zab

Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184099728)
Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184099728), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Display & Radeon 530 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 2TB HDD, 2x USB 3.1 Gen 1, Linux, 2.02 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150516/laptop-dell-inspiron-15-5570-5397184099728

Мастило за Brother MFC-J5320DW
Мастило за Brother MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150515/mastilo-za-brother-mfc-j5320dw

Мастило за Brother DCP J100
Мастило за Brother DCP J100, J105, J200 - Black - SCI - Неоригинална
http://obiavidnes.com/obiava/150514/mastilo-za-brother-dcp-j100

Lenovo ThinkSystem DS4200 V2 Storage 4617A21
Lenovo ThinkSystem DS4200 V2 Storage 4617A21, без твърд диск(24x 2.5" SAS/SSD),4x 12 Gb SAS host ports, RAID 0, 1, 10, 5, 6
http://obiavidnes.com/obiava/150513/lenovo-thinksystem-ds4200-v2-storage-4617a21

Lenovo ThinkSystem DS4200 V2 Storage 4617A11
Lenovo ThinkSystem DS4200 V2 Storage 4617A11, без твърд диск(24x 2.5" SAS/SSD), 4x SFP/SFP+ host ports, RAID, 1, 10, 5, 6
http://obiavidnes.com/obiava/150512/lenovo-thinksystem-ds4200-v2-storage-4617a11

Lenovo ThinkSystem DS2200 V2 4599A41
Lenovo ThinkSystem DS2200 V2 4599A41, без твърд диск(12x 3.5" SAS/SSD), 2x 12 Gb SAS host ports, RAID, 0, 1, 10, 5, 6
http://obiavidnes.com/obiava/150511/lenovo-thinksystem-ds2200-v2-4599a41
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Прахосмукачка Bosch BGL4SIL2
Прахосмукачка Bosch BGL4SIL2, с торба, QuattroPower система, UltraAllergy филтър, 700 W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150510/prahosmukachka-bosch-bgl4sil2

Касета за Konica Minolta EP1052/1083 - Black - IT Image - Неоригинална - 240g
Касета за Konica Minolta EP1052/1083 - Black - IT Image - Неоригинална - 240g
http://obiavidnes.com/obiava/150509/kaseta-za-konica-minolta-ep10521083---black---it-image---neoriginalna---240g

Прахосмукачка Bosch BGL8ZOON
Прахосмукачка Bosch BGL8ZOON, с торба, AirTurbo системата, 650 W, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150508/prahosmukachka-bosch-bgl8zoon

Касета за Toshiba DP3580 - Black - IT Image - Неоригинална - 300g
Касета за Toshiba DP3580 - Black - IT Image - Неоригинална - 300g
http://obiavidnes.com/obiava/150507/kaseta-za-toshiba-dp3580---black---it-image---neoriginalna---300g

Касета за Toshiba DP2460 - Black - IT Image - Неоригинална - 300g
Касета за Toshiba DP2460 - Black - IT Image - Неоригинална - 300g
http://obiavidnes.com/obiava/150506/kaseta-za-toshiba-dp2460---black---it-image---neoriginalna---300g

Пасатор Bosch MSM2410DW
Пасатор Bosch MSM2410DW, QuattroBlade остриета, CleverMixx, 400W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150505/pasator-bosch-msm2410dw

Касета за Konica Minolta Di 200/250/350 - Black - IT Image - Неоригинална - 413g
Касета за Konica Minolta Di 200/250/350 - Black - IT Image - Неоригинална - 413g
http://obiavidnes.com/obiava/150504/kaseta-za-konica-minolta-di-200250350---black---it-image---neoriginalna---413g

Кухненски робот Bosch MUM4856EU
Кухненски робот Bosch MUM4856EU, 600 W, 4 степени на работа, MultiMotion моторът, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150503/kuhnenski-robot-bosch-mum4856eu

Касета за Konica Minolta Di 2010/2510 - Black - IT Image - Неоригинална - 420g
Касета за Konica Minolta Di 2010/2510 - Black - IT Image - Неоригинална - 420g
http://obiavidnes.com/obiava/150502/kaseta-za-konica-minolta-di-20102510---black---it-image---neoriginalna---420g

Перална машина LG F2J7HY1W
Перална машина LG F2J7HY1W, A+++, 7kg, 1200 оборота, 14 програми, свободностояща, 60 см, Steam технология, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150501/peralna-mashina-lg-f2j7hy1w

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс
Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се
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изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/143170/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150500/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

NovMac.com – oнлайн магазин за Apple продукти
NovMac.com е онлайн магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти. Никога не е било по-лесно да
поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, Mac Pro, iPod, iPad, iPhone и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на
най-добри цени! Актуални промоции, доставка до посочен адрес в цяла България. Продуктите са с международна
гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/150499/novmaccom--onlayn-magazin-za-apple-produkti

Касета за Konica Minolta Di 181 - Black - IT Image - Неоригинална - 410g
Касета за Konica Minolta Di 181 - Black - IT Image - Неоригинална - 410g
http://obiavidnes.com/obiava/150498/kaseta-za-konica-minolta-di-181---black---it-image---neoriginalna---410g

Български език за чужденци
Български език за чужденци
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Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150497/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150496/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
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-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/150495/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Клавиатура Canyon CNS-HKB6US
Клавиатура Canyon CNS-HKB6US, US layout, slim, LED подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/150494/klaviatura-canyon-cns-hkb6us

Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_99908162)(сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_99908162)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
14.0" (35.56 cm) Full HD Anti-Glare Touchscreen Display, (HDMI), 8GB, 512GB SSD, 1x Thunderbolt, Windows 10, 1.61 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150493/laptop-hp-elitebook-840-g5-2fa64av_99908162srebrist

Касета за Kyocera Mita DC3060 - Black - IT Image - Неоригинална - 550g
Касета за Kyocera Mita DC3060 - Black - IT Image - Неоригинална - 550g
http://obiavidnes.com/obiava/150492/kaseta-za-kyocera-mita-dc3060---black---it-image---neoriginalna---550g

Касета за Kyocera Mita DC1560- Black - IT Image - Неоригинална - 550g
Касета за Kyocera Mita DC1560- Black - IT Image - Неоригинална - 550g
http://obiavidnes.com/obiava/150491/kaseta-za-kyocera-mita-dc1560--black---it-image---neoriginalna---550g

Касета за Kyocera Mita DC1215/1256/1260 - Black - IT Image - Неоригинална - 88g
Касета за Kyocera Mita DC1215/1256/1260 - Black - IT Image - Неоригинална - 88g
http://obiavidnes.com/obiava/150490/kaseta-za-kyocera-mita-dc121512561260---black---it-image---neoriginalna---88g

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
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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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150489/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150488/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150487/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150486/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150485/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. 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/150484/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150483/kurs-hotelier---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/150482/kurs-montajnik-na-vik-mreji-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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150481/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150480/kurs-stroitel---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
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
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полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150479/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/150478/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Сушилня Gorenje DE71 729318
Сушилня Gorenje DE71 729318, A+, 7kg, 16 програми, свободностояща, с термопомпа, 60 см, LED дисплей, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150477/sushilnya-gorenje-de71-729318

Захранване Dell 450-AEKP
Захранване Dell 450-AEKP, 550W, Hot-Plug, съвместимо с PowerEdge R430/R430/R6415
http://obiavidnes.com/obiava/150476/zahranvane-dell-450-aekp

Слушалки Sony WH-CH400
Слушалки Sony WH-CH400, Bluetooth, микрофон, Google/Siri voice assistant, червени
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http://obiavidnes.com/obiava/150475/slushalki-sony-wh-ch400

IP камера Dahua IPC-HFW1220SP-0280B-S3
IP камера Dahua IPC-HFW1220SP-0280B-S3, насочена "bullet", 2 Mpix(1920x1080@25FPS), 2.8mm обектив, H.264+/H.264,
IR осветеност (до 30 метра), външна IP67, RJ-45 (10/100Base-T)
http://obiavidnes.com/obiava/150474/ip-kamera-dahua-ipc-hfw1220sp-0280b-s3

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD дисплей & AMD Radeon R5 M420 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux, 2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/150473/laptop-dell-vostro-3578-n067vn3578emea01_1901_hom

Перална машина Gorenje WE60S3
Перална машина Gorenje WE60S3, А+++, 6kg, 1000 оборота, 16 програми, свободностояща, 60 см, WaveActive барабан,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150472/peralna-mashina-gorenje-we60s3

Сушилня Gorenje DP7B 729316
Сушилня Gorenje DP7B 729316, B, 7kg, 16 програми, свободностояща, 60 см, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150471/sushilnya-gorenje-dp7b-729316

Слушалки Sony WH-CH400
Слушалки Sony WH-CH400, Bluetooth, микрофон, Google/Siri voice assistant, черни
http://obiavidnes.com/obiava/150470/slushalki-sony-wh-ch400

Слушалки Sony WH-CH400
Слушалки Sony WH-CH400, Bluetooth, микрофон, Google/Siri voice assistant, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/150469/slushalki-sony-wh-ch400

NovMac.com – Онлайн магазин за Apple
NovMac.com е онлайн магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти. Никога не е било по-лесно да
поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, Mac Pro, iPod, iPad, iPhone и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на
най-добри цени! Актуални промоции, доставка до посочен адрес в цяла България. Продуктите са с международна
гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/150468/novmaccom--onlayn-magazin-za-apple

PRODUCT OWNER
Ref. No.: BW-POS
What you should know about us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Some information about our client:
A very successful and innovative software development company, adding major contribution to the sports and gaming markets
globally. Their products are very interesting and based on cutting-edge technologies, that is why the company have brought a large
number of globally recognized awards. Currently, together with our client, we are looking for an experienced specialist to join the
Bulgarian team as a:
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PRODUCT OWNER
Your role will be to define detailed customer specifications and requirements and to act as liaison between executive management,
businesses, marketing representatives, customers and R&D team. Another main responsibility will be to deliver PRDs (Product
Requirements Definition) and detailed SRSs (Software Requirements Specifications) with prioritized features. You will have the
chance to run and control all projects - assist in the planning of incoming projects and to manage product backlogs and versions,
according to Scrum/Agile Methodologies.
The required skills and qualifications for this role are:
- Previous experience in product management (project planning and design) is a must;
- Very good knowledge of software development process;
- Ability to communicate with developers and approve software design;
- Ability to comprehend information from various sources;
- Strong analytical and problem-solving skills;
- Advanced English language skills.
The company can offer you:
- Very good remuneration package;
- Flexible working hours;
- Excellent social policy, that includes Additional Health Insurance, Food vouchers, Birthday vouchers, internal and external
training and many others;
- Modern office with excellent equipment, located near a lot of public transportation.
If you are interested in the position and you recognize yourself in this role, please send us a copy of your professional CV in English.
We guarantee you strictest confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150467/product-owner

SENIOR ANDROID DEVELOPER
Ref. No.: BW-SADOMQ
We want to share with you that:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
It's good to know that:
Our client is a very successful international software company specialized in offering a full offshore service to US and European
companies. The company has a strong reputation on the market and is working on many interesting and challenging projects,
regarding to it's clients' needs.
Currently, together with our client, we are looking for an experienced and motivated person to join the Sofia-based team as a:
SENIOR ANDROID DEVELOPER
Your main responsibilities will be to analyze business requirements from a variety of sources and assimilate and interpret into
written business requirements and technical specification documents. You will also have to investigate, analyze and document
reported defects and to provide assistance for the test team in determining the root cause of collective groups of issue. You will be
required to use agile methods, track, monitor and manage the full development life-cycle for the code and the products that you and
the team create.
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What are the required skills and qualifications:
- 3+ years of professional experience as an Android Developer;
- Strong experience with Mobile Android applications using Java, Android Studio IDE and Gradle;
- Good knowledge of Secure coding practices;
- Bachelor Degree in Computer Science or related discipline;
- Very good English language skills.
The company is offering you:
- Excellent remuneration package;
- Flexible working hours;
- 25 days annual leave;
- Excellent social policy, that includes Additional Health Insurance, Food vouchers, Fresh hour in the office, etc.
- Brand new office in a modern building with excellent equipment.
If you are interested in the position and you recognize yourself in this role, please send us a copy of your professional CV in English.
We guarantee you strictest confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/150466/senior-android-developer

Индивидуално обучение по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150465/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

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/150464/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
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- 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/150463/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
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/150462/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
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/150461/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
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/150460/individualno-obuchenie-po-turski-ezik
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Индивидуално обучение по фински език
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/150459/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
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/150458/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
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/150457/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150456/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
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.
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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/150455/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
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/150454/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
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/150453/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
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/150452/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150451/individualno-obuchenie

Слушалки Sony WH-CH400
Слушалки Sony WH-CH400, Bluetooth, микрофон, Google/Siri voice assistant, сини
http://obiavidnes.com/obiava/150450/slushalki-sony-wh-ch400

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски ,
френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.
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/150449/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Хладилник с фризер Indesit NCAA55NX (транспортен дефект)
Хладилник с фризер Indesit NCAA55NX (транспортен дефект), A+, 206 общ обем, плъзгащи се полици, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/150448/hladilnik-s-frizer-indesit-ncaa55nx-transporten-defekt

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM_1)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM_1), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD дисплей & AMD Radeon R5 M420 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 10 Home,
2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/150447/laptop-dell-vostro-3578-n067vn3578emea01_1901_hom_1

Барабан за Xerox VersaLink C600/C605 - P№ 108R01488 - Black - Заб.: 50 000k
Барабан за Xerox VersaLink C600/C605 - P№ 108R01488 - Black - Заб.: 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150446/baraban-za-xerox-versalink-c600c605---p-108r01488---black---zab-50-000k

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N067VN3578EMEA01_1901_HOM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD дисплей & AMD Radeon R5 M420 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 10 Home,
2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/150445/laptop-dell-vostro-3578-n067vn3578emea01_1901_hom

Барабан за Xerox VersaLink C600/C605 - P№ 108R01487 - Yellow - Заб.: 50 000k
Барабан за Xerox VersaLink C600/C605 - P№ 108R01487 - Yellow - Заб.: 50 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150444/baraban-za-xerox-versalink-c600c605---p-108r01487---yellow---zab-50-000k

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N073VN3578EMEA01_1901_UBU_1)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N073VN3578EMEA01_1901_UBU_1), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD дисплей & AMD Radeon R5 M420 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 2.18kg
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http://obiavidnes.com/obiava/150443/laptop-dell-vostro-3578-n073vn3578emea01_1901_ubu_1

Лаптоп Dell Inspiron 3576 (5397184099964)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 3576 (5397184099964)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 Ghz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD дисплей & AMD Radeon 520 2GB GDDR5(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.1, Linux, 2.14 kg
http://obiavidnes.com/obiava/150442/laptop-dell-inspiron-3576-5397184099964siv

Българско спално бельо
Онлайн магазин Никмар предлага качествено спално бельо, произведено в България. Предлагаме ви гарантирано качество
на изделията на добри цени. Открийте най-актуалните ни предложения онлайн и поръчайте лесно и удобно. Бърза
доставка до адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/150441/bylgarsko-spalno-belyo

Oтслабване с Редуктан
Оставете старите методи за отслабване, които не само не помагат толкова бързо и ефективно, но могат и да ви
навредят. Посрещнете съвременният начин за отслабване, който е бърз, лесен и напълно достъпен за всеки.
Колко често времето е бил факторът да пропуснете поредната тренировка или да спазите часът за хранене? Това вече
няма да ви тревожи, защото хапчетата за бързо отслабване Редуктан се приемат изключително лесно – само един път
дневно! Спестявате излишно време, нерви и усилия.
За повече информация: www.reductan.com
http://obiavidnes.com/obiava/150440/otslabvane-s-reduktan

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 30.04. 2018 г.
ще започнат от - 16.04.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/150439/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

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,
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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/150438/masajna-kushetka-magicpro

Топла химиотерапия (HIPEC) в медицински център Анадолу
Хипертермичната химиотерапия е една от най-големите стъпки в борбата срещу рака. Някои видове онкологични
заболявания и напредналите им стадии не могат да бъдат лекувани с традиционната интравенозна химиотерапия.
Въпреки химиотерапията, болестта прогресира и живота на пациентът се влошава по-бързо от очакваното. Именно в
тези области се прилага хипертермичната интраабдоминална химиотерапия, позната още като хипертермична
интраперитонеална химиотерапия, накратко HIPEC.
http://obiavidnes.com/obiava/150437/topla-himioterapiya-hipec-v-medicinski-centyr-anadolu

Неработещи коли за скрап купува
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0879988765
https://www.facebook.com/skrapsofia/
http://obiavidnes.com/obiava/150436/neraboteshti-koli-za-skrap-kupuva

Remont na pokrivi
Ремонт на покрив с керемиди
1. Разкриване на покрив 2, 20 лв/m
http://obiavidnes.com/obiava/150435/remont-na-pokrivi

0882551735 качеснвени шпакловки и др.започване веднага.
0882551735, фини шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщне покрай pvc дограма и врати, минерални мазилки, замазки,
зидария, и др.работи се в кратки срокове, започване ведната без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/150434/0882551735-kachesnveni-shpaklovki-i-drzapochvane-vednaga
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Изнасяме и изхвърляме мебели всякакви
Изнасяме, извозваме, изхвърляме на определените сметища всякакви мебели и други стари вещи. Потърсете ни на
http://www.kostovi.bg/sdrujenie-kostovi-izhvarlyane-bokluci/ и 088 601 6001.
http://obiavidnes.com/obiava/150433/iznasyame-i-izhvyrlyame-mebeli-vsyakakvi

Ще направим апартамента ви като нов
Потърсете ни на https://www.facebook.com/izvozvane.stari.mebeli/services/?service_id=1065718170132664&ref=page_internal
и 0888 02 1111. Екип професионалисти ще почисти дома ви от всякакви стари вещи и мебели и ще го превърне в чисто
нов.
http://obiavidnes.com/obiava/150432/shte-napravim-apartamenta-vi-kato-nov

Къртим, чистим, изхвърляме всичко
Къртим бани, стари кухни и всякакви вградени мебели. Чистим, изнасяме и изхвърляме отпадъците. Работим
изключително
бързо
и
чисто.
Разберете
всичко
за
нас
на
http://xn--h1adsi2b.com/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%
BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/ и 0888 00 11 33.
http://obiavidnes.com/obiava/150431/kyrtim-chistim-izhvyrlyame-vsichko

Почистваме и изхвърляме стари дрехи и други
Потърсете ни на http://www.sofdom.com/stari-drehi-apartament/ и 0888 00 11 33. Ще намерите екип професионалисти,
които ще изчистят дома ви и ще изхвърлят всички стари дрехи и други.
http://obiavidnes.com/obiava/150430/pochistvame-i-izhvyrlyame-stari-drehi-i-drugi

Купувам обработваеми земеделски земи
Купувам обработваеми земеделски земи в :
- област Монтана – във всички села на общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Лом, Якимово
- област Враца – във всички села на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мизия, Оряхово,
Хайредин
- област Плевен – във всички села на общините Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг
- област Видин – във всички села на общините Брегово, Бойница, Ново Село, Видин, Кула, Грамада, Димово, Ружинци,
Макреш
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/150429/kupuvam-obrabotvaemi-zemedelski-zemi

Електровъдици - Borisof & son
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=GoSKqafRWDc
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/150428/elektrovydici---borisof--son
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Металотърсач - монетарник (любителски)
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/150427/metalotyrsach---monetarnik-lyubitelski

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/150426/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt
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