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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/151541/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Заповядайте в КЪЩЕТО – гр. Копривщица!
Самостоятелна вила с голяма трапезария и напълно оборудвана кухня.
Идеално място за приятелска компания или семейство. Къщето е заобиколено от голям двор с южно изложение и гледка
към цяла Копривщица.
Предлагаме:
Къща на ваше разположение с всичко необходимо за приятна почивка
Голям двор с външна маса и шезлонги – чудесно място за игри и забавления
Локално парно ви осигурява уют в студените дни. Къщата ще бъде затоплена преди вашето пристигане
Близостта до планински пътеки ви дава възможност да се насладите на природа на Средна гора
Къщето разполага с 6 места в 3 стаи, 2 бани, барбекю и камина, много място за паркиране. Три телевизора и ДВД
система с възможности за пускане на всякакви филми и музика.
Кухнята е оборудвана с хладилник, готварска печка, посуда и прибори
Научете повече на: http://kushteto.com/
http://obiavidnes.com/obiava/151347/zapovyadayte-v-kyshteto--gr-koprivshtica

Бързо готови да приключите с вашите притеснения за по-малко от 48 часа
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Бързо готови да приключите с вашите притеснения за по-малко от 48 часа. Вие сте забранени от вашата банка и
всичките си опити в други и други финансови институции не е дал нищо до тогава, защото на вашия лош кредит или
други толкова повече тревоги се свържете с мен и по-малко от 48 часа на разумна ставка от 3% годишно и Су R времето
за погасяване, че сте съгласни аз ще ви направи заем, който ще ви спаси живота. Моля, пишете ми за повече информация:
patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151589/byrzo-gotovi-da-priklyuchite-s-vashite-pritesneniya-za-po-malko-ot-48-chasa

За всички в случай на извънредни пари
Здравейте господине/госпожо
Вие отдавна погледна за заем, тук е нова възможност за съживяване на вашата икономика, можете да се свържете с
нас за всички ваши искания заем само с лихва от 3%, последвано от условията, които ще направят живота по-лесно. Ние
можем да ви помогнем в няколко области: * финансов заем, * недвижими имоти заем, * инвестиционен заем, * кола заем,
* консолидация дълг, * линия на кредита * втора ипотека, * кредит за обратно изкупуване, * личен заем. Така че, ако не са
в полза на банки или по-добре имате проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна запис или се нуждаят от
пари, за да плащат сметки, трябва да се заем не се колебайте да се свържете с нас, за да разберете повече за нашите
условия. Тел: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151588/za-vsichki-v-sluchay-na-izvynredni-pari

Нуждаете се от финансов заем за инвестиции?
Аз предлагам заеми на сума от 1 000 евро за повече от 500 000 евро за всички хора в нужда и са в състояние да
възстанови. Възстановяването ще бъде направено за период по ваш избор с фиксиран лихвен процент от 3%. За всички
искания тук е моят имейл: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151587/nujdaete-se-ot-finansov-zaem-za-investicii

Завърши днес финансовите си притеснения, и мечтите си скоро ще бъде реалност
Здравейте, аз се обръщам към всички по-специално в нужда от факта, че аз давам заеми на пари от €1000 до €500 000 за
всички хора, способни да го изплати с лихвен процент от 3% годишно и срок от 1 до 25 години , в зависимост от
заявената сума. Аз правя това в следните области:-финансово кредитиране-ипотечен кредит-заем за
инвестиции-кредит-авто-консолидация дълг-кредит обратно изкупуване-личен заем-маркиран си. Ако наистина сте в
нужда, моля пишете ми за повече информация: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151586/zavyrshi-dnes-finansovite-si-pritesneniya-i-mechtite-si-skoro-shte-byde-realnost

Финансиране помощ за съживяване на вашия бизнес?
Аз съм лице, което предлага международни заеми. С капитал, който ще се използва за предоставяне на заеми между
частни лица в краткосрочен и дългосрочен план, вариращи от €1000 до €500 000 за всички сериозни лица в реалната
нужда, лихвеният процент е 3% за целия период на възстановяване. Аз предоставят финансови заеми във всички области:
недвижими имоти заем, инвестиционен заем, кола заем, личен заем. Аз съм на разположение да задоволи моите клиенти в
максимална продължителност от 72 ч. виж 3 дни след получаване на формуляра за кандидатстване.
Лице, което не се въздържат сериозно, за повече информация, моля свържете се с мен: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151585/finansirane-pomosht-za-syjivyavane-na-vashiya-biznes

Били ли сте били отхвърлени от много банки? Не губете една минута, за да се свържете с мен
Дойдох показа прекрасни структури на микрофона кредитиране оферта (микро-компютри) кредит, те правят пари
заеми от €1 000 до €500 000 за физически лица, които се нуждаят от заеми пари или за фирми, които са Но кой не
разполага със средства, за да ги засили. Дължа €1 000 000 капитал, който ще служи за предоставяне на краткосрочни и
дългосрочни частни индивидуални заеми, вариращи от 1000 до €8 000 000 за всички сериозни и честни хора и добри нрави,
които искат този заем. 2 до 5% лихва годишно в зависимост от размера на заема като специално аз не искам да се
прекъсне Закона за лихварство. Можете да платите повече от 5 до 25 години максимум в зависимост от размера на
заема. Той е ваш за месечните плащания. Тел: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151584/bili-li-ste-bili-othvyrleni-ot-mnogo-banki-ne-gubete-edna-minuta-za-da-se-svyr
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Аз давам заеми на всеки, който има желание да има много благоприятни условия
Отпускам заеми на всяко лице, което желае без каквато и да е дискриминация, при условие, че е в състояние да
гарантира, до края, възстановяването на заема да бъде стимулирано. Независимо от вашата социално-професионална
ситуация: банка, пенсионер или инвалидност можете да се абонирате за различните видове кредити с гъвкави интервали
за възстановяване, които се приспособяват към вашия финансов капацитет. Свържете се с мен чрез моя е-мейл адрес:
patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151583/az-davam-zaemi-na-vseki-koyto-ima-jelanie-da-ima-mnogo-blagopriyatni-usloviya

Вие си кажете как да получите онлайн заем, свържете се с мен
Вие сте физическо лице или бизнес мениджър в заем необходимостта от консолидиране на дълг или други лични нужди,
както си банкова институция ви е отказан кредит, така че се свържете с мен веднага след като прочетете това
съобщение. Аз съм много сериозен и честен жена ни лихвен процент е от 2 до 5% това варира в зависимост от сумата,
която би искал да заеме. Свържете се с мен днес и да споделите с нас сумата на парите, които искате да заеме, ние сме
готови да отговарят на вашите приложения в часовете, за да следват. Тел: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151582/vie-si-kajete-kak-da-poluchite-onlayn-zaem-svyrjete-se-s-men

Една бърза възможност за всеки, който се нуждае от спешна заем
Банкер на професията и в момента действа в областта на микро-и макро кредити, имам доста значителен капитал,
който искам да предоставя на всички сериозни и честни хора, желаещи да получат кредит между €1000 и €500 000 . Вие
ще трябва спешно уреждане на дълга, да създадете свой бизнес или да инвестират в недвижими имоти, моля свържете
се с мен, за да получите вашия кредит в рамките на 48 часа най-много, за да превърне мечтите си в реалност. За повече
информация моля свържете се с мен: patriciasylvia.navarro@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151581/edna-byrza-vyzmojnost-za-vseki-koyto-se-nujdae-ot-speshna-zaem

Оферта за заем за 24 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание
http://obiavidnes.com/obiava/151580/oferta-za-zaem-za-24-chasa

Оферта за заем за 24 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание
http://obiavidnes.com/obiava/151579/oferta-za-zaem-za-24-chasa

Оферта за заем за 24 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание
http://obiavidnes.com/obiava/151578/oferta-za-zaem-za-24-chasa

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

Страница 4/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

http://obiavidnes.com/obiava/151577/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на медицински услуги: сваляне на конци след оперативна намеса, поставяне
на мускулна инжекция, поставяне на подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане
на инфузионна система, превръзка на рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър,
извършване на клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/151576/postavyane-na-abokat

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/151575/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/151574/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
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http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/151573/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Хотел„Строител“ - за почивка или за лечение заповядайте при нас!
Хотел Строител гр.Хисаря Ви предлага:
1.Тридневен пакет :3 нощувки със закуска и вечеря,медицински преглед и 4 процедури на ден за 85 лева (с направление№3 за
физиотерапия от личен лекар) и 105 лева без направление.
2.Петдневен пакет:5 нощувки със закуска и вечеря,медицински преглед и 4 процедури на ден за
140 лева + направление №3 за физиотерапия от личен лекар (160 лева без направление).
3.Седемдневен пакет :
7 нощувки със закуска и вечеря,медицински преглед и 3 процедури на ден за 190 лева + направление №3 за физиотерапия от
личен лекар.(210 лева без направление).
http://obiavidnes.com/obiava/151572/hotelstroitel---za-pochivka-ili-za-lechenie-zapovyadayte-pri-nas

Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip
Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip, GPS, Bluetooth 4.0, 1.28" (3.25 cm) дисплей, до 22 часа време за работа, IP68
водозащита, черен-оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/151571/smart-chasovnik-xiaomi-amazfit-bip

Xiaomi Mi Mix 2S(черен)
Xiaomi Mi Mix 2S(черен), поддържа 2 sim карти, 5.99"(15.21 cm) Full HD+ IPS дисплей, осемядрен Snapdragon 845(4x
2.8GHz & 4x 1.8GHz Kryo ядра), 6GB RAM, 64GB Flash памет, 2x 12Mpix & 5.0 Mpix camera, Android, 191g
http://obiavidnes.com/obiava/151570/xiaomi-mi-mix-2scheren

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass Nillkin 9Н за Xioami Redmi 5A
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass Nillkin 9Н за Xioami Redmi 5A
http://obiavidnes.com/obiava/151569/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-nillkin-9n-za-xioami-redmi-5a

Калъф за Xiaomi Redmi 5
Калъф за Xiaomi Redmi 5, отваряем, кожен, Nillkin Redmi 5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151568/kalyf-za-xiaomi-redmi-5

Калъф за Xiaomi Redmi 5
Калъф за Xiaomi Redmi 5, отваряем, кожен, Nillkin Redmi 5, златист
http://obiavidnes.com/obiava/151567/kalyf-za-xiaomi-redmi-5

Калъф за Xiaomi Redmi 5A
Калъф за Xiaomi Redmi 5A, страничен протектор с гръб, пластмасов, Nillkin Redmi 5A, златист
http://obiavidnes.com/obiava/151566/kalyf-za-xiaomi-redmi-5a

Калъф за Xiaomi Redmi 5A
Калъф за Xiaomi Redmi 5A, страничен протектор с гръб, пластмасов, Nillkin Redmi 5A, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151565/kalyf-za-xiaomi-redmi-5a
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Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink C505V_X
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink C505V_X, цветен, принтер/копир/скенер/факс/e-mail, 1200 x
2400 dpi, 43 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151564/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-c505v_x

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass DF 52421 за Samsung Galaxy S9
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass DF 52421 за Samsung Galaxy S9, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/151563/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-df-52421-za-samsung-galaxy-s9

Телевизор Samsung QE65Q7FNATXXH
Телевизор Samsung QE65Q7FNATXXH, 75"(190.5 cm) 4K UHD Smart QLED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151562/televizor-samsung-qe65q7fnatxxh

Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B615XL
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B615XL, монохромен, принтер/копир/скенер/факс/e-mail, 1200 x
1200 dpi, 63 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151561/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-b615xl

Телевизор Samsung QE55Q7FNATXXH
Телевизор Samsung QE55Q7FNATXXH, 55"(139.7 cm) 4K UHD Smart QLED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151560/televizor-samsung-qe55q7fnatxxh

Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B615X
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B615X, монохромен, принтер/копир/скенер/факс/e-mail, 1200 x
1200 dpi, 63 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151559/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-b615x

Настолен компютър Dell Optiplex 5040 MiniTower (N008O5040MT03_UBU1-14)
Настолен компютър Dell Optiplex 5040 MiniTower (N008O5040MT03_UBU1-14), четириядрен Skylake Intel Core i5-6500
3.2/3.6 GHz, 4GB, 1TB HDD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/151558/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-5040-minitower-n008o5040mt03_ubu1-14

Zamaja.bg - Професионална мъжка козметика
Сайт номер едно в България за качествена професионална мъжка козметика. Грижа за брадата, грижа за косата,
грижа за лицето, след бръснене, бръснене, стайлинг за косата. Топ оферти, ежедневни промоции, бърза доставка!
http://zamaja.bg
http://obiavidnes.com/obiava/151557/zamajabg---profesionalna-myjka-kozmetika

Телевизор Samsung UE55NU8502TXXH
Телевизор Samsung UE55NU8502TXXH, 55"(139.7 cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151556/televizor-samsung-ue55nu8502txxh

Лаптоп Dell XPS 15 9575 (DXPS2IN1I78705G4K16G512GVEGA_WIN-14)
Лаптоп Dell XPS 15 9575 (DXPS2IN1I78705G4K16G512GVEGA_WIN-14), четириядрен Kaby Lake G Intel Core i7-8705G
3.1/4.1 GHz, 15.6" (39.62 cm) 4K Ultra HD Touchscreen Display & Vega 870 4GB, (Thunderbolt 3), 16GB DDR4, 512GB SSD,
Windows 10, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151555/laptop-dell-xps-15-9575-dxps2in1i78705g4k16g512gvega_win-14
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Пералня Sharp ES-GFB8104W3
Пералня Sharp ES-GFB8104W3, A+++, 8kg, 1000 оборота, 15 програми, свободностояща, 60 см, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151554/peralnya-sharp-es-gfb8104w3

Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink C605XL
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink C605XL, цветен, принтер/копир/скенер/факс/e-mail, 1200 x 2400
dpi, 53 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151550/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-c605xl

Входна врата модел 616 C
Входна метална врата от серия Уют, с красив дизайн.
Крилото е изработено от два метални листа с модерен дизайн, допълнително оребрено с метални профили и поставена
между тях изолация. Дебелината на крилото е 7 см., покрито с машинно топло попло пренесено PVC покритие.
Касата е метална, с первази от едната страна и с вграден праг. Габаритните размери на вратата с касата са 90/197
см.
Заключването е тристранно, 10, 12 или 15-точково. Осъществява се с метални шипове, които влизат в касата в три
посоки нагоре, надолу и в страни. Вратите са снабдени с две ключалки.
Възможни посоки за отваряне навътре ляво, навътре дясно, навън ляво и навън дясно.
http://obiavidnes.com/obiava/151549/vhodna-vrata-model-616-c

Входна врата модел 616 C
Входна метална врата от серия Уют, с красив дизайн.
Крилото е изработено от два метални листа с модерен дизайн, допълнително оребрено с метални профили и поставена
между тях изолация. Дебелината на крилото е 7 см., покрито с машинно топло попло пренесено PVC покритие.
Касата е метална, с первази от едната страна и с вграден праг. Габаритните размери на вратата с касата са 90/197
см.
Заключването е тристранно, 10, 12 или 15-точково. Осъществява се с метални шипове, които влизат в касата в три
посоки нагоре, надолу и в страни. Вратите са снабдени с две ключалки.
Възможни посоки за отваряне навътре ляво, навътре дясно, навън ляво и навън дясно.
http://obiavidnes.com/obiava/151548/vhodna-vrata-model-616-c

Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime, Dual SIM, 5.5 инча, 32GB, осемядрен Cortex-A53, 3GB RAM, 16gb ROM, microSD слот,
13/16Mpix, Android, сив, 155гр
http://obiavidnes.com/obiava/151547/xiaomi-redmi-note-5a-prime

Хладилник с фризер Sharp SJ-BB10IMXW1
Хладилник с фризер Sharp SJ-BB10IMXW1, клас A+, 336л. общ обем, NanoFrost, Opti Fresh, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151544/hladilnik-s-frizer-sharp-sj-bb10imxw1

Хладилник Sharp SJ-U1088M4S
Хладилник Sharp SJ-U1088M4S, клас A+, 88л. общ обем, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/151543/hladilnik-sharp-sj-u1088m4s
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Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1400M0W
Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1400M0W, клас A+, 400л. общ обем, Advanced NoFrost, Opti Fresh, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151542/hladilnik-s-gorna-kamera-sharp-sj-t1400m0w

Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B605XL
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B605XL, монохромен, принтер/копир/скенер/факс/e-mail, 1200 x
1200 dpi, 55 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151540/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-b605xl

Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1227M5W
Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1227M5W, клас A+, 227л. общ обем, автоматично саморазмразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151539/hladilnik-s-gorna-kamera-sharp-sj-t1227m5w

Лаптоп Dell XPS 15 9575 (DXPS2IN1I78705GFH8G512GVEGA_WIN-14)
Лаптоп Dell XPS 15 9575 (DXPS2IN1I78705GFH8G512GVEGA_WIN-14), четириядрен Kaby Lake G Intel Core i7-8705G
3.1/4.1 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Touchscreen Display & Vega 870 4GB, (Thunderbolt 3), 8GB DDR4, 512GB SSD, Windows
10, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151538/laptop-dell-xps-15-9575-dxps2in1i78705gfh8g512gvega_win-14

Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1253M6W
Хладилник с горна камера Sharp SJ-T1253M6W ,клас A+, 253л. общ обем, автоматично саморазмразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151537/hladilnik-s-gorna-kamera-sharp-sj-t1253m6w-

Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B605S
Мултифункционално лазерно устройство Xerox VersaLink B605S, монохромен, принтер/копир/скенер/e-mail, 1200 x 1200
dpi, 55 стр/мин, Lan1000, Wi-Fi, USB 3.0, A4
http://obiavidnes.com/obiava/151536/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-xerox-versalink-b605s

Аудио система Sony MHC M60D
Аудио система Sony MHC M60D, 2.1, USB, Bluetooth, CD, DVD, MP3, парти светлини, караоке, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151535/audio-sistema-sony-mhc-m60d

Инсталация и настройка на Woocommerce
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Woocommerce можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151534/instalaciya-i-nastroyka-na-woocommerce

Амил нитрит, poppers, ампули за еднократна употреба.
Амил нитрит ампули 1 гр. инхаланти.
Цена: 10 бр. - 5 лв. и куриерски.
За контакт 0876265091.
Назален инхалатор за еднократна употреба 0.3 мл.
Индикации и дозировки
Ангина пекторис. Възрастни: 0,18 до 0,3 ml чрез вдишване (един стъклен ампулен инхалатор)
Допълнително лечение на цианидно отравяне. Възрастни и деца: 0,3 ml при вдишване за 15 до 30 секунди.
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Фармакодинамика
Вазодилатиращо действие: Лекарството намалява търсенето на кислород в миокарда чрез
намаляване на крайното диастолично налягане на лявата камера (предварително натоварване) и системното съдово
съпротивление и артериалното налягане (след натоварване). Той също така увеличава обезпечението на коронарния
кръвен поток. Чрез релаксирането на гладката
мускулатура на съдовете генерира вазодилатация.
Амил нитритът също така отпуска всички други гладки мускули, включително бронхиалните и жлъчните гладки мускули.
При цианидно отравяне той превръща хемоглобина в метхемоглобин, който реагира с цианид, за да образува
цианемемоглобин.
Фармакокинетика
Абсорбция: Инхалираното лекарство се абсорбира лесно през дихателните пътища.
Метаболизъм:
Амил нитритът, органичен нитрит, се метаболизира от черния дроб, за да
образува неорганични нитрити, които са много по-малко мощни
вазодилататори, отколкото основното лекарство.
Екскреция: Една трета от инхалираната доза се екскретира в урината.
Продължителност: след счупване на амулата към носа в рамките на 30 сек.
Противопоказания и предпазни мерки
Противопоказно при бременни пациенти, пациенти свръхчувствителни към нитрити и пациенти с тежка анемия,
глаукома на затваряне с ъгъл, ортостатична хипотония или повишено вътречерепно налягане.
Уведомете внимателно при пациенти с глаукома, изчерпване на обема и хипотония.
Взаимодействия
Антихипертензивни средства, бета-блокери, фенотиазини, силденафил: Може да причини
прекомерна хипотония. Наблюдавайте кръвното налягане.
Използване на алкохол: Може да причини прекомерна хипотония. Намалете употребата на алкохол.
Нежелани реакции
ЦНС: главоболие, понякога пулсиращо; виене на свят; слабост.
CV: ортостатична хипотония, тахикардия, зачервяване, сърцебиене, припадък.
GI: гадене, повръщане.
Хематологична: метхемоглобинемия.
Кожа: кожна вазодилатация, обрив.
Други: реакции на свръхчувствителност.
Специални съображения
• Амилната нитритна терапия променя реакцията на Златкис-Зак, което води до фалшиво понижаване на серумните
нива на холестерола.
• Лекарството рядко се използва като антиангинален.
•Пазете пациента да седи или да лежи по време на и веднага след инхалацията. Счупете ампулата (има покритие от
тъкани марли) между
пръстите и задръжте на носа за вдишване.
•Следете пациент за ортостатична хипотония; не позволявайте на пациента да прави бързи постурални промени,
докато вдишва лекарството.
• Лекарството е силно запалимо; дръжте далеч от открит пламък и гасете всички цигари преди употреба.
• Лекарството се използва за да подобри сексуалното удоволствие.
Предлага се под името "Еими" и "Попперс".
Кърмещи пациенти
• Не е известно дали амил нитрит се появява в майчиното мляко; риск и полза.
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Педиатрични пациенти
• Безопасността и ефикасността не са установени.
Гериатрични пациенти
• Ортостатичните хипотензивни ефекти могат да се появят по-често при пациенти в старческа възраст.
Обучение на пациентите
• Обяснете, че ампулата трябва да бъде счупена, за да се освободи лекарството.
• Предупреждавайте на пациента да употребява наркотици само когато е на седнало или легнало положение.
ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПРЕДОЗИРАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/151533/amil-nitrit-poppers-ampuli-za-ednokratna-upotreba

Инсталация и настройка на Wordpress
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Wordpress можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151532/instalaciya-i-nastroyka-na-wordpress

Изхвърляме мебели всякакви
Знасяме и изхвърляме всичко ненужно от вашия дом, извозваме и изхвърляме на определените за целта места. Ние сме
тук http://www.kostovi.bg/sdrujenie-kostovi-izhvarlyane-bokluci/ и тук 088 601 6001.
http://obiavidnes.com/obiava/151531/izhvyrlyame-mebeli-vsyakakvi

Изнасяме стари вещи – мебели и други, почистваме
Екип професионалисти ще почисти дома ви от всичко нвнужно. Прочетете всичко за нас на
https://www.facebook.com/izvozvane.stari.mebeli/services/?service_id=1065718170132664&ref=page_internal или ни се обадете
на 0888 02 1111.
http://obiavidnes.com/obiava/151530/iznasyame-stari-veshti--mebeli-i-drugi-pochistvame

Къртим, изхвърляме, изнасяме
Група хамали ще свършат всичката черна работа във вашия дом – къртим, изнасяме, изхвърляме. 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/151529/kyrtim-izhvyrlyame-iznasyame

Изхвърляме дрехи и други стари вещи
Екип професионалисти ще ви отърве от всички стари вещи, в това число дрехи, мебели и други. Всичко за нас ще
намерите на http://www.sofdom.com/stari-drehi-apartament/ и 0888 00 11 33.
http://obiavidnes.com/obiava/151528/izhvyrlyame-drehi-i-drugi-stari-veshti

Инсталация и Настройка на MS SQL сървър или MS SQL Failover Cluster
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на MS SQL сървър или MS SQL Failover Cluster можете да
се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151527/instalaciya-i-nastroyka-na-ms-sql-syrvyr-ili-ms-sql-failover-cluster

Инсталация и Настройка на MySQL сървър или MySQL cluster, replication
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на MySQL сървър или MySQL cluster, replication можете да
се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/151519/instalaciya-i-nastroyka-na-mysql-syrvyr-ili-mysql-cluster-replication

Инсталация и Настройка на Nginx уеб сървър
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Nginx уеб сървър можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151518/instalaciya-i-nastroyka-na-nginx-ueb-syrvyr

Инсталация и Настройка на Apache уеб сървър
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Apache уеб сървър можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151517/instalaciya-i-nastroyka-na-apache-ueb-syrvyr

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151516/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151515/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/151514/cours-de-bulgare-pour-trangers

Администриране на Windows сървъри
"Вече над 13 години се занимаваме с Администриране на Windows сървъри.
Ако имате някакви въпроси и нужда от помощ можете да се обърнете към нас."
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg
http://obiavidnes.com/obiava/151513/administrirane-na-windows-syrvyri

СПА масажиращи слушалки с функция масаж + функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/151512/spa-masajirashti-slushalki-s-funkciya-masaj--funkciya-pestene-na-voda

Администриране на Linux (CentOS, Ubuntu) сървъри
Вече над 13 години се занимаваме с Администриране на Linux (CentOS, Ubuntu) сървъри.
Ако имате някакви въпроси и нужда от помощ можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151511/administrirane-na-linux-centos-ubuntu-syrvyri

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/151510/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio

Страница 13/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

http://obiavidnes.com/obiava/151509/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Заключващо устройство Targus DEFCON T-Lock PA410E
Заключващо устройство Targus DEFCON T-Lock PA410E, 4мм диаметър, 2м дължина, галванизирана стомана, цифрова
комбинация
http://obiavidnes.com/obiava/151508/zaklyuchvashto-ustroystvo-targus-defcon-t-lock-pa410e

Лаптоп Lenovo IdeaPad 720s (81AC002NBM)(сив)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 720s (81AC002NBM)(сив), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & GF GTX 1050Ti 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0 Type C, Windows 10,
1.9 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151507/laptop-lenovo-ideapad-720s-81ac002nbmsiv

Чанта за лаптоп Targus CityGear Duffle Bag
Чанта за лаптоп Targus CityGear Duffle Bag, до 18" (45.72cm), джобове и отделения за множество аксесоари, с колелца,
черна
http://obiavidnes.com/obiava/151506/chanta-za-laptop-targus-citygear-duffle-bag

Телевизор Samsung UE55NU7172UXXH
Телевизор Samsung UE55NU7172UXXH, 55"(139.7 cm) 4K UHD LED Smart TV, DVB-T/C/S/MPEG4, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151505/televizor-samsung-ue55nu7172uxxh

Чанта за лаптоп Targus CityGear TSS866EU-70
Чанта за лаптоп Targus CityGear TSS866EU-70, до 14" (35.56 cm), полиуретан, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151504/chanta-za-laptop-targus-citygear-tss866eu-70

Лаптоп Lenovo IdeaPad 720s (81AC002MBM)(сребрист)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 720s (81AC002MBM)(сребрист), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.5 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & GF GTX 1050 Ti 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0 Type C,
Windows 10, 1.9 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151503/laptop-lenovo-ideapad-720s-81ac002mbmsrebrist

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
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/151502/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass 52419 за Lenovo Vibe K5
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass 52419 за Lenovo Vibe K5, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/151501/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-52419-za-lenovo-vibe-k5

Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS551EU-50
Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS551EU-50, до 16" (40.64 cm), полиестер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151500/kalyf-za-laptop-targus-pulse-tss551eu-50
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Електрическа кана Rohnson R-798
Електрическа кана Rohnson R-798, вместимост 1.2 л., автоматично изключване, подвижен филтър, защита срещу варене
на сухо и прегряване, 500 W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/151498/elektricheska-kana-rohnson-r-798

Телевизор Samsung QE65Q8CNATXXH
Телевизор Samsung QE65Q8CNATXXH, 65"(165.1 cm) 4K UHD Smart QLED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151490/televizor-samsung-qe65q8cnatxxh

Прахосмукачка Rohnson R-158
Прахосмукачка Rohnson R-158, клас А, с торба, HEPA филтър, червена
http://obiavidnes.com/obiava/151489/prahosmukachka-rohnson-r-158

Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS550EU-50
Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS550EU-50, до 14.1" (35.81 cm), полиестер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151488/kalyf-za-laptop-targus-pulse-tss550eu-50

Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS549EU-51
Калъф за лаптоп Targus Pulse TSS549EU-51, до 12.1" (30.73 cm), полиестер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151487/kalyf-za-laptop-targus-pulse-tss549eu-51

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass DF 52407 за LG К4 2017
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass DF 52407 за LG К4 2017, 0.3mm
http://obiavidnes.com/obiava/151486/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-df-52407-za-lg-k4-2017

Прахосмукачка Rohnson R-136
Прахосмукачка Rohnson R-136, клас А, с торба, HEPA филтър, синя
http://obiavidnes.com/obiava/151485/prahosmukachka-rohnson-r-136

Прахосмукачка Rohnson R-1190
Прахосмукачка Rohnson R-1190, с торба, 5 степени на филтриране, метална телескопична тръба, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151484/prahosmukachka-rohnson-r-1190

Телевизор Samsung UE75NU8002TXXH
Телевизор Samsung UE75NU8002TXXH, 75"(190.5 cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151483/televizor-samsung-ue75nu8002txxh

Телевизор Samsung UE65NU7372U
Телевизор Samsung UE65NU7372U, 65"(165.1 cm) 4K UHD Smart Curved LED TV, DVB-T/C/S/MPEG4, Wi-Fi, LAN, USB,
HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151482/televizor-samsung-ue65nu7372u

Раница за лаптоп Targus Seoul TSB845EU-70
Раница за лаптоп Targus Seoul TSB845EU-70, до 16" (40.64 cm), водоустойчива, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151481/ranica-za-laptop-targus-seoul-tsb845eu-70
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Телевизор Samsung QE55Q9FNATXXH
Телевизор Samsung QE55Q9FNATXXH, 55"(139.7 cm) 4K UHD Smart QLED TV, DVB-T2CS2 x2, Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151480/televizor-samsung-qe55q9fnatxxh

Настолен компютър Dell Precision T3620 MT (#DELL02284)
Настолен компютър Dell Precision T3620 MT (#DELL02284), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700 3.6/4.2 GHz,
GeForce GTX 1060 6GB, 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/151479/nastolen-kompyutyr-dell-precision-t3620-mt-dell02284

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass No brand 52417 за Nokia 7 Plus
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass No brand 52417 за Nokia 7 Plus
http://obiavidnes.com/obiava/151478/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-no-brand-52417-za-nokia-7-plus

Тонер за Ricoh Aficio 1013 - Black - Type 1250D - Заб.: 7 000k
Тонер за Ricoh Aficio 1013 - Black - Type 1250D - Заб.: 7 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151477/toner-za-ricoh-aficio-1013---black---type-1250d---zab-7-000k

Видео карта AMD Radeon RX 470
Видео карта AMD Radeon RX 470, 4GB, Sapphire Radeon RX 470 4G, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x Display Port, 1x HDMI,
Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/151476/video-karta-amd-radeon-rx-470

Тонер за Ricoh Aficio 2015/2018/2018D/2016
Тонер за Ricoh Aficio 2015/2018/2018D/2016, MP1500/2000 - Black - Type 1230D - Заб.: 10 800k
http://obiavidnes.com/obiava/151475/toner-za-ricoh-aficio-201520182018d2016

Слушалки Panasonic RP-HF300E-A
Слушалки Panasonic RP-HF300E-A, неодимов магнит, 1.2м кабел, сини
http://obiavidnes.com/obiava/151474/slushalki-panasonic-rp-hf300e-a

Слушалки Panasonic RP-HF300E-K
Слушалки Panasonic RP-HF300E-K, неодимов магнит, 1.2м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151473/slushalki-panasonic-rp-hf300e-k

Слушалки Panasonic RP-HF300E-P
Слушалки Panasonic RP-HF300E-P, неодимов магнит, 1.2м кабел, розови
http://obiavidnes.com/obiava/151472/slushalki-panasonic-rp-hf300e-p

Видео карта Nvidia GeForce GT 1030
Видео карта Nvidia GeForce GT 1030, 2GB, Palit GeForce GT 1030, PCI-E 3.0, DDR4, 64 bit, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/151471/video-karta-nvidia-geforce-gt-1030

Тонер за Ricoh Aficio 1113/1015/1018/1018D - Black - Type 1220D - Заб.: 10 800k
Тонер за Ricoh Aficio 1113/1015/1018/1018D - Black - Type 1220D - Заб.: 10 800k
http://obiavidnes.com/obiava/151470/toner-za-ricoh-aficio-1113101510181018d---black---type-1220d---zab-10-800k

Страница 16/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

Интернет Маркетинг
Ако сте разочаровани от всички останали методи за маркетинг можете да се възползвате от нашата много ефективна
услуга "Интернет Маркетинг". Целим вие да сте доволни и да имате продажби, останалото е наша грижа. Цената е 100
лв. без ДДС на седмица на продукт/услуга (или категория) в зависимост какво се продава.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151469/internet-marketing

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass No brand 52416 за Nokia 6 (2018)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass No brand 52416 за Nokia 6 (2018)
http://obiavidnes.com/obiava/151467/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-no-brand-52416-za-nokia-6-2018

0882551735 шпакловка,обръщане на pvc и др.без почивен ден.
0882551735,фини шпакловки,гипсова шпакловки,латекс,топлоизолация,обеъщане покрай pvc дограма и врати с поставияне
на лайсни или нзмазване,минерални мазилки,пръскана мазилка,драскана мазилка и др.замазки,задария,и др.довършителни
ремонти.
работи се в кратки срокове,качеството се вижда на момента.
реални цени може и да се договарят.
без почивен ден
започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/151466/0882551735-shpaklovkaobryshtane-na-pvc-i-drbez-pochiven-den

Работа в Австрия предлага
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/151464/rabota-v-avstriya-predlaga

Слушалки Panasonic RP-HF300E-W
Слушалки Panasonic RP-HF300E-W, неодимов магнит, 1.2м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/151463/slushalki-panasonic-rp-hf300e-w

Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Yellow - SPC220YW - Заб.: 2 000k
Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Yellow - SPC220YW - Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151459/toner-za-ricoh-aficio-spc220221222---yellow---spc220yw---zab-2-000k

Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Magenta - SPC220MA - Заб.: 2 000k
Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Magenta - SPC220MA - Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151458/toner-za-ricoh-aficio-spc220221222---magenta---spc220ma---zab-2-000k

Страница 17/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Cyan - SPC220CY - Заб.: 2 000k
Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Cyan - SPC220CY - Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151457/toner-za-ricoh-aficio-spc220221222---cyan---spc220cy---zab-2-000k

Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Black - SPC220BK - Заб.: 2 000k
Тонер за Ricoh Aficio SPC220/221/222 - Black - SPC220BK - Заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151456/toner-za-ricoh-aficio-spc220221222---black---spc220bk---zab-2-000k

Курс за Готвачи от 18 юни 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/151455/kurs-za-gotvachi-ot-18-yuni-2018g

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GYYEX.002)
Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GYYEX.002), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-8130U 2.2/3.4 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.10 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151454/laptop-acer-aspire-3-nxgyyex002

Кафемашина Philips EP5310/10
Кафемашина Philips EP5310/10, автомат, 1,8 л. резервоар, 3 настройки за температурата, 5 настройки на силата на
аромата, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151453/kafemashina-philips-ep531010

Видео карта AMD Radeon RX Vega 56
Видео карта AMD Radeon RX Vega 56, 8GB, MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G, PCI-E 3.0, HBM2, 2048 bit, 3x Display Port,
1x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/151452/video-karta-amd-radeon-rx-vega-56

Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GVWEX.009)
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Лаптоп Acer Aspire 3 (NX.GVWEX.009), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium N5000 1.1/2.7 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.10 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151451/laptop-acer-aspire-3-nxgvwex009

Озонатор за плодове и зеленчуци – ТехноМаг - две години гаранция
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/151450/ozonator-za-plodove-i-zelenchuci--tehnomag----dve-godini-garanciya

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151449/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/151448/destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
странична метална ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С
въртящ ключ за избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С
две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с
нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И
не си дават сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди,
инфекции на дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151447/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
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Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151446/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151445/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151444/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151443/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
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масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151442/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

Електроимпулсен масажор – 4 електрода - ТехноМаг
Електроимпулсна масажираща система с 4 електрода – домашен терапевтичен уред с 8 функционални програми:
а.Акупунктура, б.Почукване, в.Масаж, г.Засмукване (вендузен ефект), д.Мачкане,е.Стъргане, ж.Редуциране на теглото,
з.Имуностимулираща терапия. Особено подходящ за антицелулитен масаж, разграждане на подкожната мазнина и
възстановяване на еластичността на тъканите. Спомага за идеално оформяне на различните мускулни групи на тялото корем, гръб, седалищни части, ръце, крака, както и оформяне на фигурата като цяло. Въздейства върху акупунктурните
точки за премахване на болки и заболявания. Опция: електроимпулсни масажни чехли. Вижте подробности в „ТехноМаг”
или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151441/elektroimpulsen-masajor--4-elektroda---tehnomag

НЕРА въздухопречиствател за автомобила, дома и офиса
НЕРА въздухопречиствател за автомобила, дома и офиса - универсален мини йонизатор, озонатор и ароматизатор със
сменяем комплексен филтър (НЕРА, активен карбонов, фотокатализационен) и вентилатор. Този модел е проектиран
преди всичко да ни бъде полезен в автомобила. Да разгражда и премахва вредните газове, като формалдехид и бензол. Да
разсейва умората, да ободрява, да ограничава бактериите и да ни повишава имунитета. Но този въздухопречиствател е
универсален и се препоръчва да бъде ползван още в помещения с недобро проветрение, като стаи с възрастни хора и деца,
офиси, стаи на пушачи, в семейства с домашни любимци, при хора с дихателни алергии, в новообзаведени жилища. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151440/nera-vyzduhoprechistvatel-za-avtomobila-doma-i-ofisa

Телевизор Philips 65PUS7303/12
Телевизор Philips 65PUS7303/12, 65" (165.1 cm), 4K UHD LED Smart TV, DVB-T/C/T2/T2-HD/S/S2, Wi-Fi, 4x HDMI, 2x USB,
1x RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/151439/televizor-philips-65pus730312

Модна къща LW
Нова модна линия отваря скоро врати.Разгледайте новата колекция на небезизвестният дизайнер и технолог Теодор
Илиев преди всички в електрония магазин.
Дрехите,които изработват са от най-висококачествени немски платове.
http://obiavidnes.com/obiava/151438/modna-kyshta-lw

Телевизор Philips 32PFS5803/12
Телевизор Philips 32PFS5803/12, 32" (81.28 cm), Full HD LED TV, DVB-T/C/T2/T2-HD/S/S2, RJ-45, 2x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/151437/televizor-philips-32pfs580312

Клавиатура за Acer Aspire E14 E5-411/E5-421/E5-471
Клавиатура за Acer Aspire E14 E5-411/E5-421/E5-471, US, синя с черни бутони
http://obiavidnes.com/obiava/151436/klaviatura-za-acer-aspire-e14-e5-411e5-421e5-471

Клавиатура за Lenovo YOGA 2 Pro 13"
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Клавиатура за Lenovo YOGA 2 Pro 13", UK, без рамка, с подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151435/klaviatura-za-lenovo-yoga-2-pro-13

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/151434/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

DHL изгражда логистичен център с връзка до перона на летище София
DHL взима под наем голям разпределителен център до терминал 2 на летище София. Проектът е с потенциал да се
превърне в един от най-големите разпределителни хъбове за куриерски доставки и карго в региона. Очаква се новият
център да започне работа скоро.
http://obiavidnes.com/obiava/151433/dhl-izgrajda-logistichen-centyr-s-vryzka-do-perona-na-letishte-sofiya

Т-16 Самоходно шаси-техническа документация
продавам на ДИСК техническа документация самоходно шаси Т-16 - език Български - брой страници 299 - двигател
Т-16-силово предаване на шасито-рамка на шасито-ходов механизъм-обзавеждане на шасито-електрообзавеждане на
шасито-механизъм на управление-хидравлична система-разглобяване и сглобяване на шасито-управление и
работа-разработване-техническо обслужване-области на използване на шасито-плуг ПКШ-30-зеленчукова сеялка
СОСШ-2,8-Култиватор -растениеподхранвач КРСШ-2,8A-Цвекловадач СНШ-3 и Луковадач ЛНШ-1,2-Косачка
КСП-2,1-Платформа ПШ-0,75-Торосеялка СТТ-3,0-Влекачка ВНШ-3,0-таблица на сачмените и ролковите лагери-таблица
на основните хлабини стегнатости в механизмите на шасито - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151432/t-16-samohodno-shasi-tehnicheska-dokumentaciya

Багер Е-651 -ръководство по експлоатация
продавам на ДИСК ръководство по експлоатация багер Е-651 - език Български - брой страници 113 - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151431/bager-e-651--rykovodstvo-po-eksploataciya

Трактор ЗЕТОР-25- техническа документация
продавам на ДИСК техническа документация поддържане на трактор Зетор-25 - език Български - брой страници 136 доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151430/traktor-zetor-25--tehnicheska-dokumentaciya

трактор Т-100М-техническа документация
продавам на ДИСК инструкция по експлоатация поддържане и обслужване трактор Т-100М- език Български - брой
страници 195 - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151429/traktor-t-100m-tehnicheska-dokumentaciya

Комбайн КСС-100Т-техническа документация
продавам на ДИСК техническа документация самоходен силажоприбиращ комбайн и товарач КСС-100Т- език Български брой страници 157 - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151428/kombayn-kss-100t-tehnicheska-dokumentaciya

Комбинирана навесна пръскачка ОНК-техническа документация
продавам на ДИСК техническа документация Комбинирана навесна пръскачка за пръскане и опрашване ОНК устройство-сглобяване-употреба-обслужване- език Български - брой страници 91 - доставка Еконт

Страница 22/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

http://obiavidnes.com/obiava/151427/kombinirana-navesna-pryskachka-onk-tehnicheska-dokumentaciya

стругове СУ 401-СУ502-СУ582-СП402-техническа документация
продавам на ДИСК ръководство за обслужване стругове СУ 401-СУ502-СУ582-СП402-ЗММ София - Преслав- брой
страници 100 - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/151426/strugove-su-401-su502-su582-sp402-tehnicheska-dokumentaciya

Английски език - корпоративно обучение в София
Английски език - корпоративно обучение

Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151425/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie-v-sofiya

Френски език първо ниво- за начинаещи
Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
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Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151424/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
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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/151423/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/151422/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151421/bylgarski-ezik-za-chujdenci

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151420/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151419/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151418/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151417/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151416/finski-ezik--individualno-obuchenie
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ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151415/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151414/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151413/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151412/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151411/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151410/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151409/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151408/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151407/individualno-obuchenie

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж.
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 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.
• 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/151406/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж.
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
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Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 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.
• 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/151405/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

Fashion Time ви предлага очила със 100 % защита на очите от вредните UV лъчи
Все още не сте намерили перфектните очила, които да Ви отиват и да предпазват очите ви от вредните влияния на
слънцето? Не се притеснявайте, онлайн магазин Fashion Time е насреща. С богата гама от рамки, цветове и марки, без
съмнение ще откриете подходящия модел, с който ще се чувствате не само защитени, но и красиви.
http://obiavidnes.com/obiava/151404/fashion-time-vi-predlaga-ochila-sys-100--zashtita-na-ochite-ot-vrednite-uv-lychi

Бойлери на добри цени - Владекс
Онлайн магазин Владекс ООД предлага различни видове бойлери на достъпни цени. Моделите са доверени на качествените
производители Tesy, Tedan, Eldommix и Елдоминвест. В категорията ще намерите високо обемни, малолитражни,
неръждаеми, обемни, проточни, бойлери със серпина и др. Монтажът зависи от вида на модела, но могат да се поставят
вертикално, хоризонтално, под мивка, за баня и за кухня.
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http://obiavidnes.com/obiava/151403/boyleri-na-dobri-ceni---vladeks

Доставка на пица и паста - 3p Pizza Pasta Pastry
Tre P е “Различното място“. От истинската пица с неочаквано леко тесто, през прясната паста, вкусните салати и
чудесните десерти, специалното кафе, отличните вина просторния и приятен интериор, електронното меню мястото е
отлично за бърз, но вкусен обяд или вечеря с качествена храна и подбрани напитки.
http://obiavidnes.com/obiava/151402/dostavka-na-pica-i-pasta---3p-pizza-pasta-pastry

Шофьорски курс - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се през месец май 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 28.05. 2018 г.
ще започнат от - 14.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/151401/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/151400/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/151399/intenzivni-kursove-po-biologiya

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
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Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151398/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев - София
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151397/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev---sofiya

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151396/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

SEO (оптимизация за Google)
По-евтин начин да рекламирате бизнеса си от SEO няма! Опитайте и ще разберете какво имаме предвид!
Ние сме професионалисти в оптимизацията за търсачки (SEO) с 15 годишен опит.
За повече информация посетете: https://www.follol.com
http://obiavidnes.com/obiava/151395/seo-optimizaciya-za-google

Онлайн магазин за дървени играчки Bellamie store
Магазин за дървени играчки Bellamie store. Разнообразие от дървени играчки, детски музикални инструменти, детски
пъзели, конструктори, влакчета с релси, детска дървена кухня и аксесоари, баланс колело, дървени кубчета и др.
http://obiavidnes.com/obiava/151394/onlayn-magazin-za-dyrveni-igrachki-bellamie-store

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/151393/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Захранване Corsair VS650
Захранване Corsair VS650, 650W, Active PFC, 80 Plus efficiency White, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/151392/zahranvane-corsair-vs650

Захранване Corsair TX750M
Захранване Corsair TX750M, 750W, Active PFC, 80 Plus Gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/151391/zahranvane-corsair-tx750m

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Corsair HD120, 3-pin, 1725 rpm, RGB LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/151390/ventilator-120mm

Детоксикатор
Страница 33/50

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.05.2018

ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 265лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151389/detoksikator

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151388/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
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организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151387/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Калъф за таблет Lenovo Tab 7 Essential
Калъф за таблет Lenovo Tab 7 Essential, до 7" (17.78 cm), гладко микрофибърно покритие, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151386/kalyf-za-tablet-lenovo-tab-7-essential

Калъф за лаптоп/таблет Lenovo Ultra Slim Sleeve
Калъф за лаптоп/таблет Lenovo Ultra Slim Sleeve, до 10"(25.4 cm), 3 джоба, сив
http://obiavidnes.com/obiava/151385/kalyf-za-laptoptablet-lenovo-ultra-slim-sleeve

Протектор за таблет Lenovo TAB4 8
Протектор за таблет Lenovo TAB4 8, до 8" (20.32 cm), микрофибърно покритие, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151384/protektor-za-tablet-lenovo-tab4-8

Кабел от DisplayPort (м) към Single-Link DVI-D (ж)
Кабел от DisplayPort (м) към Single-Link DVI-D (ж), 20cm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/151383/kabel-ot-displayport-m-kym-single-link-dvi-d-j

Писалка за Lenovo
Писалка за Lenovo, 2,048 levels of pressure sensitivity, AAAA battery
http://obiavidnes.com/obiava/151382/pisalka-za-lenovo

Мрежови адаптер Sierra EM7445
Мрежови адаптер Sierra EM7445, Wireless, LTE, WWAN
http://obiavidnes.com/obiava/151381/mrejovi-adapter-sierra-em7445

Четка за зъби Philips Sonicare HX9924/47
Четка за зъби Philips Sonicare HX9924/47, с литиево-йонна акумулаторна батерия, Bluetooth, 5 режима, 3 степени на
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интензивност, 14 дни работа с едно зареждане, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/151380/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx992447

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/151379/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151378/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/151377/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151376/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/151375/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/151374/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/151373/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/151372/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/151371/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• 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/151370/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/151369/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/151368/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/151367/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• 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/151366/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/151365/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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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: 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/151364/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/151363/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
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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/151362/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/151361/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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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: 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/151360/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151359/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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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: 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/151358/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151357/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
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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: 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/151356/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151355/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
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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: 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/151354/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151353/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
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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/151352/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/151351/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Четка за зъби Philips Sonicare HX8923/34
Четка за зъби Philips Sonicare HX8923/34, с литиево-йонна акумулаторна батерия, 2 режима, 6 персонализируеми
настройки, 2 дръжки, 3 глави за четка за зъби, 3 седмици работа с едно зареждане, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151350/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx892334

Четка за зъби Philips Sonicare HX8462/01
Четка за зъби Philips Sonicare HX8462/01, литиево-йонна акумулаторна батерия, 2 накрайника, LED индикатор, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151349/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx846201

Четка за зъби Philips Sonicare HX9334/41
Четка за зъби Philips Sonicare HX9334/41, с литиево-йонна акумулаторна батерия, 5 режима, 2 дръжки, 4 глави за четка,
3 седмици работа с едно зареждане, черна и бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151348/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx933441
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