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кредитна оферта за спешни случаи за 24 часа : moutiercatherine@gmail.com
Това е да информираме обществеността, че предоставяме заеми от 3000 лв. На 500 000 лв. С лихвен процент 3%.
Нашите заеми са бързи и гарантирани. Кандидатствайте днес на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151884/kreditna-oferta-za-speshni-sluchai-za-24-chasa--moutiercatherinegmailcom

кредитна оферта за спешни случаи за 24 часа : moutiercatherine@gmail.com
Това е да информираме обществеността, че предоставяме заеми от 3000 лв. На 500 000 лв. С лихвен процент 3%.
Нашите заеми са бързи и гарантирани. Кандидатствайте днес на: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151883/kreditna-oferta-za-speshni-sluchai-za-24-chasa--moutiercatherinegmailcom

Онлайн бутик LadiesWorld
Нов и атрактивен български моден магазин за дизайнерски дамски дрехи от най-висококачествени платове
https://www.ladiesworld.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/151882/onlayn-butik-ladiesworld

Изработване и реклама на уеб сайт
Професионална изработка на уеб сайтове на страктивно ниски цени от най-бързо развиващото се уеб дизайнерско
студио https://www.webulgaria.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/151881/izrabotvane-i-reklama-na-ueb-sayt

Роял акустичен марка: "BALTIKA” grand piano
Роял марка: "BALTIKA” grand piano
В наличност - черен гланц
акустичен роял, дължина – 161см., 88 клавиша, два педала.
Безплатен транспорт. Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка – 5г.
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
https://www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/151880/royal--akustichen-marka-baltika-grand-piano

Работа от дома
Имате свободно време - не се чудете какво да правите!
Спечелете си допълнителен доход като информационен консултант към известна козметична компания. Това, което
предлагам е готова система, с която ще можете да работите от дома си в подходящо за вас време и възможност за
развитие на собствен бизнес . За да научите повече се регистрирайте да гледате видеото на този линк :
http://www.video.ileader.eu/412062.html
http://obiavidnes.com/obiava/151879/rabota-ot-doma

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/151878/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
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Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 79,80 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151877/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Сензорен смарт въздухопречиствател
Сензорен смарт въздухопречиствател - с антиалергично и антибактериално действие и светлинни ефекти. За
отстраняване на дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени помещения до 50 кв. м. Със седем нива на
пречистване на въздуха, включваща 4 - степенна мултисистема на филтрация, плюс УВ лампа, йонизатор (20 милиона
отрицателни йони на куб см) и вентилатор с 4 скорости. Сензорен автоматичен режим на работа според
замърсеността на въздуха. Режим за спане (работи с изгасени светлини и безшумен вентилатор). Уникална конструкция,
осигуряваща пречистениятвъздух да се освобождава от уреда, равномерно разпределен на 360 градуса в цялото
помещение с ефектна цветна LED индикация за качеството на въздуха в реално време. Лесно управление от тъчскрийн
дисплей и с дистанционно. Вижте подробности в ТехноМаг или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Осигурете си здравословен чист въздух поне у дома или офиса!
http://obiavidnes.com/obiava/151876/senzoren-smart-vyzduhoprechistvatel

ЧЕХИЯ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНИ
100% РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ГАРАНТИРАНА
РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКААГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТАКОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО
ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖАСЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селско
стопанство,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за
сладолед,цех зазеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплатаспоред
квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони
/1500 евро/.За всички работни места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита
икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на
възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/151875/chehiya-bezplaten-transport-bez-komision-i-posrednici-garantirani-100-rabotni-mes

Клавиатура за ASUS E402/E402M/E402MA/E402S/E402SA/E403SA
Клавиатура за ASUS E402/E402M/E402MA/E402S/E402SA/E403SA, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151874/klaviatura-za-asus-e402e402me402mae402se402sae403sa

Клавиатура за Toshiba Tecra R850/R950
Клавиатура за Toshiba Tecra R850/R950, UI, с рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151873/klaviatura-za-toshiba-tecra-r850r950

Клавиатура за Toshiba Satellite P100/P105/M60
Клавиатура за Toshiba Satellite P100/P105/M60, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151872/klaviatura-za-toshiba-satellite-p100p105m60

Клавиатура за Toshiba Satellite S50/L50
Клавиатура за Toshiba Satellite S50/L50, US, с рамка, бяла
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http://obiavidnes.com/obiava/151871/klaviatura-za-toshiba-satellite-s50l50

Ремонт Покриви 5лв квадрат 2018
Допълнителна информация
ЗАЩО СМЕ ПО-ДОБРИ: Ние винаги гарантираме абсолютна коректност! Предлагаме цени, които са конкурентни и
съобразени с финансовите възможности на клиента. Вие получавате 100% качествен ремонт за вашия ПОКРИВ.
Изберете ли нас, ние ще спазим уговорените срокове за осъществяване на ремонта! Предлагаме пълна гаранция при
сключване на договор за всички извършвани от нас услуги. Гаранцията е от 10 до 15 години!
ИЗБЕРЕТЕ НАС: Защо да изберете нас за Вашия ремонт? - Защото ние сме опитни, работим качествено, уважаваме
клиентите си и се надяваме те да ни препоръчат на свои познати. Цените, на които работим са добри и отговарят на
вложения труд и материали. Отстраняваме течове, справяме се отлично с частични и основни ремонти на покриви от
различен тип. Предлагаме гаранция от 10 до 15 години за качеството ни на работа.
Видове услуги:
Ремонт на покриви (дървени и метални конструкции, хидроизолация, керемиди, борделин и др.)
Вътрешни ремонтни дейности (боядисване, шпакловки, мазилки, зидарии, замазки и др.)
Всякакви видове тенекеджийски услуги.
Разкриване на покриви (изграждане на нови покриви и нови конструкции)
Събаряне на стари сгради
Сваляне на кална основа:
Демонтаж на стари и изгнили дъски и греди:
Доставка и полагане на летви:
Измазвани на капаци по билото с разтвор / вар, пясък, цимент/ и около комините над полите:
Подмяна на счупени керемиди:
Смяна на улуци и тръби:
Изграждане на тавански стаи:
Топло и хидроизолация:
Американски безшевни улуци и кафяви водосточни тръби.
Ремонт на покрив с керемиди.
Ремонт на покрив с битумни керемиди.
Остраняване на течове на покрив.
Подмазване на капаци на покрив.
Монтаж на хоризонтални и вертикални улуци на покрива.
Подмазване на комини или сваляне.
Подмяна на капандури.
Обшиване на комини с ламарина.
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И много други видове услуги, свързвано с вашият покрив. Ремонт на покрив с керемиди
1. Разкриване на покрив
2. Почистване на прах и кал
3. Подмяна на дъски до 5% от площа на покрива
4. Полагане на мушама под керемиди 1 мм
5. Наковаване на вертикални и хоризонтални летви /скара/
6. Нареждане на керемиди
7. Подмазване на капаци с варов-циментов разтвор
8. Изхвърляне на строителни отпадъци от покрива
Дейността на фирмата се разшири и вече извършва ремонт на покриви в цялата страна. Извършваме: Ремонт на покриви
София, Ремонт на покриви пловдив, Обяви ремонт на покриви, Перник, Плевен, Пазарджик, Асеновград, Стара Загора,
Костинброд, Ябланица, Кюстендил, Карлово, Дупница, Димитровград, Самоков, Благоевград, Варна, Враца, Бургас, Банкя,
Ботевград, Елин Пелин, Сливница, Велико Търново, Разград, Радомир, Раковски, Бобов дол, Хасково, Монтана, Шумен,
Казанлък, Костенец, Гоце Делчев, Севлиево, Габрово, Нова Загора, Своге, Сандански, Велинград, Белово, Харманли,
Чирпан, Правец, Септември, Смолян, Търговище, Калофер, Сливен, Бояна, щъркелово гнездо, Боровец, Божурище,
Симеоново, Драгалевци, Бистрица, Панчарево, Горна Оряховица, Горни лозен, Лозен, Горна баня, годеч…и други.
http://obiavidnes.com/obiava/151870/remont-pokrivi-5lv-kvadrat-2018

levitra
Levitra цена и качество, единствения по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите страхотни,
качества.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151864/levitra

Хладилник с фризер Gorenje ORK192OL-L
Хладилник с фризер Gorenje ORK192OL-L, клас A++, 322 л. общ обем, LED дисплей, AdaptTech: Адаптивна интелигентна
система, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151863/hladilnik-s-frizer-gorenje-ork192ol-l

Подложка за мишка Speedlink Notary
Подложка за мишка Speedlink Notary, черна, 230 x 190 x 3mm
http://obiavidnes.com/obiava/151862/podlojka-za-mishka-speedlink-notary

Подложка за мишка Speedlink Notary
Подложка за мишка Speedlink Notary, бяла, 230 x 190 x 3mm
http://obiavidnes.com/obiava/151861/podlojka-za-mishka-speedlink-notary

Мишка Speedlink Ledgy
Мишка Speedlink Ledgy, оптична 1200dpi, безжична, USB, черна/бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151860/mishka-speedlink-ledgy

Дънна платка ASUS PRIME H310M-C
Дънна платка ASUS PRIME H310M-C, H310, LGA 1151, DDR4, PCI-E(DVI-D,D-Sub), 4 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.1/6 x USB 2.0,
Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/151859/dynna-platka-asus-prime-h310m-c

cialis
Аптечен Cialis е един от най-търсените секс стимуланти за мъже. Cialis, Циалис е най-популярния секс стимулант в цял
свят, доказано лекува еректилна дисфунция и няма странични ефекти. www.steroidi.net
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Мишка Speedlink Ledgy
Мишка Speedlink Ledgy, оптична 1200dpi, безжична, USB, черна/червена
http://obiavidnes.com/obiava/151857/mishka-speedlink-ledgy

lida шише
Хапчетата за отслабване Lida шише действат при всеки.Бързо, трайно и ефикасно отслабване100 % билков продукт.Без
странични ефекти.ХИТ В ЦЕЛИЯ СВЯТ. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151856/lida-shishe

Хладилник с камера Gorenje ORB152AP
Хладилник с камера Gorenje ORB152AP, клас A++, 254 л. общ обем, CrispZone с контрол на влажността, IonAir с
DynamiCooling, LED лента, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151855/hladilnik-s-kamera-gorenje-orb152ap

Писане на статии
Предлагаме писане на статии за различни браншове.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151854/pisane-na-statii

Дънна платка ASUS PRIME H310M-D
Дънна платка ASUS PRIME H310M-D, H310, LGA 1151, DDR4, PCI-E(HDMI, VGA D-SUB), 4 x SATA 6Gb/s, 4 x USB 3.1/6 x
USB 2.0, Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC,
http://obiavidnes.com/obiava/151853/dynna-platka-asus-prime-h310m-d

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/151852/otslabni-s-lida

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151851/otslabni-s-meizitang

Хладилник с камера Gorenje ORB152AP-L
Хладилник с камера Gorenje ORB152AP-L, клас A++, 254 л. общ обем, IonAir с DynamiCooling, LED лента, 4 стъклени
полици, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151850/hladilnik-s-kamera-gorenje-orb152ap-l

Инсталация и настройка на KVM сървър
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на KVM сървър можете да се обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151849/instalaciya-i-nastroyka-na-kvm-syrvyr

Хладилник с фризер Gorenje ORK192AP
Хладилник с фризер Gorenje ORK192AP, клас A++, 227 л. общ обем, SpaceBox XXL чекмедже, 4 стъклени полици, LED
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осветление в горната част, CrispZone с контрол на влажността, LED дисплей, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151848/hladilnik-s-frizer-gorenje-ork192ap

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151847/kamagra-gel

Дънна платка ASUS TUF B360-PLUS GAMING
Дънна платка ASUS TUF B360-PLUS GAMING, B360, LGA 1151, PCI-E (HDMI, VGA D-SUB), 6 x SATA 6Gb/s, 6 x USB 3.1/6 x
USB 2.0, Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/151846/dynna-platka-asus-tuf-b360-plus-gaming

sexstimulanti levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151845/sexstimulanti-levitra

Хладилник с фризер Gorenje ORK192AP-L
Хладилник с фризер Gorenje ORK192AP-L, клас A++, 227 л. общ обем, LED дисплей, AdaptTech: Адаптивна интелигентна
система, IonAir с DynamiCooling, FrostLess, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151844/hladilnik-s-frizer-gorenje-ork192ap-l

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец юни от цената на Автошкола Фактор за 499 лв. ,в която е включен курса на обучение – 259 лв.
плюс таксата от 240 лв. за вътрешни и външни изпити!
Цената от 499 лв. е с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ - най-ниската цена в гр. София!
Записвания за следващия курс от 11.06. 2018 г.
ще започнат от - 28.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/151843/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Чанта за лаптоп Speck Universal (109613-6579)
Чанта за лаптоп Speck Universal (109613-6579), до 13.3" (33.78 cm), неопрен, черна/червена
http://obiavidnes.com/obiava/151842/chanta-za-laptop-speck-universal-109613-6579

viagra
Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на
пазара и използвани от хиляди мъже. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151841/viagra

Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS006LBM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS006LBM_5WS0A23813), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & RX 550 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10,
2.13 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151840/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks006lbm_5ws0a23813
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Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS007PBM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS007PBM_5WS0A23813), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-8130U 2.2/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 2.13 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151839/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks007pbm_5ws0a23813

Дънна платка ASUS TUF B360M-E GAMING
Дънна платка ASUS TUF B360M-E GAMING, B360, LGA 1151, PCI-E (HDMI DVI-D), 6 x SATA 6Gb/s, 6 x USB 3.1/6 x USB 2.0,
Intel I219V 1 x Gigabit LAN, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/151838/dynna-platka-asus-tuf-b360m-e-gaming

Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS0068BM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS0068BM_5WS0A23813), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 2.13 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151837/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks0068bm_5ws0a23813

Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS0065BM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS0065BM_5WS0A23813), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 2.13 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151836/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks0065bm_5ws0a23813

Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS003ABM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS003ABM_5WS0A23813), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
15.6" (39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & RX 550 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows
10
http://obiavidnes.com/obiava/151835/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks003abm_5ws0a23813

Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS007ABM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E580 (20KS007ABM_5WS0A23813), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-8130U 2.2/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 2.13 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151834/laptop-lenovo-thinkpad-e580-20ks007abm_5ws0a23813

Клавиатура за Dell Inspiron 1420/1520/1521/1525/1526
Клавиатура за Dell Inspiron 1420/1520/1521/1525/1526, US, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/151833/klaviatura-za-dell-inspiron-14201520152115251526

Клавиатура за SONY VAIO VPC-EH
Клавиатура за SONY VAIO VPC-EH, US, с рамка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151832/klaviatura-za-sony-vaio-vpc-eh

Преводи и легализация Давитоз
Център ДАВИТОЗ- висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи и легализации от и на всички езици, преводи на
интернет страници, бизнес кореспонденция и специализирана тематика
- Английски писмен обикновен 11 лв, специализиран 14 лв, устен 48 лв
- Немски писмен обикновен 12 лв, специализиран 18 лв, устен 48 лв
- Испански писмен обикновен 12 лв, специализиран 18 лв, устен 48 лв
- Руски писмен обикновен 12 лв, специализиран 18 лв, устен 48 лв
- Гръцки писмен обикновен 19 лв, специализиран 24 лв, устен 48 лв
- Италиански писмен обикновен 17 лв, специализиран 22 лв, устен 48 лв
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- Чешки писмен обикновен 30 лв, специализиран 42 лв, устен 48 лв
- Турски писмен обикновен 19 лв, специализиран 23 лв, устен 48 лв
- Преводи и легализации от и на редки езици-датски, китайски, македонски, полски, норвежки, португалски, румънски,
словашки, словенски, сръбски, украински, холандски и др.
http://obiavidnes.com/obiava/151831/prevodi-i-legalizaciya-davitoz

Курсове по английски Давитоз
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни курсове
- 6 седмично, двумесечно и тримесечно обучение
- Висококачествена подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT,
GRE, GMAT, STANAG и др.
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
http://obiavidnes.com/obiava/151830/kursove-po-angliyski-davitoz

Клавиатура за SONY VAIO SVE15
Клавиатура за SONY VAIO SVE15, US, с рамка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151829/klaviatura-za-sony-vaio-sve15

Клавиатура за HP ProBook 8560p/8570p/6560p/6565p
Клавиатура за HP ProBook 8560p/8570p/6560p/6565p, ProBook/6560b/6565b, UI, с рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151828/klaviatura-za-hp-probook-8560p8570p6560p6565p

Клавиатура за HP ProBook 650 G1/655 G1
Клавиатура за HP ProBook 650 G1/655 G1, US, кирилица, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151827/klaviatura-za-hp-probook-650-g1655-g1

Клавиатура за HP ProBook 650 G1/655 G1
Клавиатура за HP ProBook 650 G1/655 G1, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151826/klaviatura-za-hp-probook-650-g1655-g1

ginseng max
Ginseng max е най-добрия билков секс стимулант произвеждан някога. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/151825/ginseng-max

Клавиатура за HP ProBook 6460/6465/6470B
Клавиатура за HP ProBook 6460/6465/6470B, EliteBook 8460p, UK, с кирилица, с рамка, черни бутони, сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/151824/klaviatura-za-hp-probook-646064656470b

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151823/meizitang

Клавиатура за HP ProBook 6460/6465/6470B
Клавиатура за HP ProBook 6460/6465/6470B, EliteBook 8460p, UK, с рамка, черни бутони, сребриста рамка
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http://obiavidnes.com/obiava/151822/klaviatura-za-hp-probook-646064656470b

Клавиатура за HP Pavilion G7/G7-1000/G7-1100/G7-1200
Клавиатура за HP Pavilion G7/G7-1000/G7-1100/G7-1200, UK, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151821/klaviatura-za-hp-pavilion-g7g7-1000g7-1100g7-1200

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/151819/lida-shishe

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/151818/razgovoren-angliyski

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия и изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи по химия и на последователността при
тяхното изписване, както и последен преговор по биология преди редовните изпити.
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)
Цена на курсове по химия: 440 лв.
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Цена на курсове по биология: 440 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/151817/intenzivni-kursove-po-biologiya-i-himiya

Bulgarian language course for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151816/bulgarian-language-course-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
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тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151815/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

lida
САМО ПРИ НАС ГАРАНЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНА LIDA SLIM ЗА ОТСЛАБВАНЕ!
Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151809/samo-pri-nas-garanciya-za-originalna-lida-slim-za-otslabvanesamo-za-mesec-shte-sv

Клавиатура за HP ENVY 15-j
Клавиатура за HP ENVY 15-j, US, с рамка, с подсветка, черни бутони, сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/151808/klaviatura-za-hp-envy-15-j

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151807/kamagra-gold

Онлайн Магазин за Хранителни Добавки на Ниски Цени
Фитнес и Добавки е електронен магазин за фитнес добавки и спортни хранителни добавки за активно занимаващите се
със спорт – фитнес, бодибилдинг, бягане, плуване, футбол, баскетбол, волейбол и други. Ние предлагаме само качествени
продукти от утвърдени световни марки. Нашите цени са по-ниски, защото доставяме продуктите без посредници.
Извършваме доставка на поръчките, направени в магазина, в цялата страна.
0887 499 377
https://fitnesidobavki.com
http://obiavidnes.com/obiava/151806/onlayn-magazin-za-hranitelni-dobavki-na-niski-ceni

Клавиатура за GATEWAY NV55
Клавиатура за GATEWAY NV55, US, кирилица, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151805/klaviatura-za-gateway-nv55

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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151804/albanski-ezik--individualno-obuchenie

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
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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/151803/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/151802/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/151801/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
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http://obiavidnes.com/obiava/151800/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/151799/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/151798/finski-ezik--individualno-obuchenie

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/151797/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/151796/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
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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/151795/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/151794/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151793/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/151792/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.
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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/151791/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/151790/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
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151789/individualno-obuchenie

Клавиатура за Dell Studio 1555/1557/1558
Клавиатура за Dell Studio 1555/1557/1558, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151788/klaviatura-za-dell-studio-155515571558

cialis аптечен
CIALIS АПТЕЧЕН Циалис / Cialis е с основна съставка таданафил. Много качествен продукт за мъжка ерекция на
страхотна цена. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151782/cialis-aptechen

Клавиатура за ASUS Transformer Book Flip TP300/TP300LD
Клавиатура за ASUS Transformer Book Flip TP300/TP300LD, Vivobook Flip Q302/Q302L, US, без рамка, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/151781/klaviatura-za-asus-transformer-book-flip-tp300tp300ld

Клавиатура за ASUS Transformer Book Flip TP300/TP300LD
Клавиатура за ASUS Transformer Book Flip TP300/TP300LD, Vivobook Flip Q302/Q302L, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151780/klaviatura-za-asus-transformer-book-flip-tp300tp300ld
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levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151779/levitra

Тонколони Speedlink Event
Тонколони Speedlink Event, 1.0, 5W, 3.5 jack, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151765/tonkoloni-speedlink-event

Мишка Speedlink Garrido
Мишка Speedlink Garrido, оптична 2400 dpi, геймърска, подсветка, 5 бутона, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151764/mishka-speedlink-garrido

black ant-черна мравка
Black Ant / Черна мравка е най-предпочитания билков секс стимулант за добра и качествена ерекция. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/151763/black-ant-cherna-mravka

Прахосмукачка Dyson V6 Cord Free
Прахосмукачка Dyson V6 Cord Free, ръчна, турбо четка за под с карбонови влакна, алуминиева тръба, сива
http://obiavidnes.com/obiava/151762/prahosmukachka-dyson-v6-cord-free

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151761/lida-shishe

Раница за лаптоп Targus Groove X Compact TSB82701EU-70
Раница за лаптоп Targus Groove X Compact TSB82701EU-70, подходяща за MacBook, до 15" (38.1 cm), полиестер, синя
http://obiavidnes.com/obiava/151760/ranica-za-laptop-targus-groove-x-compact-tsb82701eu-70

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/151759/otslabni-s-lida

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151758/otslabni-s-meizitang

Външна батерия/power bank Trust Primo Power Bank
Външна батерия/power bank Trust Primo Power Bank, 10000mAh, розова
http://obiavidnes.com/obiava/151757/vynshna-bateriyapower-bank-trust-primo-power-bank

Мишка Speedlink Descano
Мишка Speedlink Descano, оптична 2500 dpi, 5 бутона, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151756/mishka-speedlink-descano
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Газов котлон Crown CGS-134SB
Газов котлон Crown CGS-134SB, автоматично запалване, 120 мм горелка, 3,5kW, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/151755/gazov-kotlon-crown-cgs-134sb

Мишка Speedlink Axon
Мишка Speedlink Axon, оптична 2400 dpi, 5 бутона, USB, сива
http://obiavidnes.com/obiava/151754/mishka-speedlink-axon

Курсове по английски език от Met School of English
Met School of English предлага курсове по английски език в София за деца и възрастни - качествено обучение по английски
език и изпитна подготовка за сертификати LanguageCert, FCE, CAE, CPE и IELTS.
Научете повече за нашите курсове на: https://met-school.com/
http://obiavidnes.com/obiava/151753/kursove-po-angliyski-ezik-ot-met-school-of-english

Раница за лаптоп Targus Seoul Backpack TSB84506EU-70
Раница за лаптоп Targus Seoul Backpack TSB84506EU-70, до 15.6" (39.62 cm), водоустойчива, зелена(khaki)
http://obiavidnes.com/obiava/151752/ranica-za-laptop-targus-seoul-backpack-tsb84506eu-70

Бизнес Планове за повишаване Инвеститорски интерес
Бизнес Планове за привличане на Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса и успешно привличане
на Нови Бизнес Партньори.
На думи и написани бизнес планове изглежда лесно, на практика и за изпълнение доста трудно, понякога дори
невъзможно.
Как да се убеди Финансист / Инвеститор (различен от Кредитна Институция) да повярва в бизнес плана на фирмата и
Финансира (Инвестира) в намеренията на Лидерите на
бизнеса?
На електронната ни поща всяка седмица пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за
сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови
проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички
от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.
Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни
предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини
за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец
(апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.
Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може
да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното - за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически
Инвеститор, включващо Инвеститори от същия бранш, ще трябва много специално и много внимателно да се пригоди
всяка една бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на
"Доверен Познат"
от техните бизнес среди.
ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНЕ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА
ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за
презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния
фонд, т.е. казано на обикновен български:
"ДА НЕ СИ ИЗСТРЕЛВАТ ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО".
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Повече за Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално
бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина на сайта на Бенефит
България Консулт / НА ДУМИ ЛЕСНО, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТРУДНО /
> http://bbconsult.bg/biznes-plan-2/
http://obiavidnes.com/obiava/151751/biznes-planove-za-povishavane-investitorski-interes

Бизнес Развитие, Инвестиции, Свързване с Инвеститори
Ние сме тук, за да ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС НЕ САМО В ЕВРОПА, А И ПО ЦЕЛИЯ
СВЯТ.
В Услуга сме на Водещите Български Лидери и Техния Бизнес с едни от НАЙ - ШИРОКООБХВАТНИТЕ И
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ СТРАТЕГИИ, СЪЧЕТАНИ С НЕПОВТОРИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ от 1992 г. и до
сега.
Предлагаме на Водещите Български Лидери и техния уникален бизнес НЕСРАВНИМИ УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО
БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с
Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса или Продажба на Бизнес.
Повече на сайтa на Бенефит България Консулт / ЗА НАС /
> http://bbconsult.bg/for-us/
http://obiavidnes.com/obiava/151750/biznes-razvitie-investicii-svyrzvane-s-investitori

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/151749/intenzivni-kursove-po-himiya

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС /
> http://bbconsult.bg/sell-buy-business/
http://obiavidnes.com/obiava/151748/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes
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Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС /
> http://bbconsult.bg/sell-buy-business/
http://obiavidnes.com/obiava/151747/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС /
> http://bbconsult.bg/sell-buy-business/
http://obiavidnes.com/obiava/151746/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes

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/151745/intenzivni-kursove-po-biologiya

Мишка Speedlink Beenie
Мишка Speedlink Beenie, оптична 1200 dpi, USB, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/151744/mishka-speedlink-beenie

Преки Инвестиции за Бизнеса
Тези, които дръзнат първи да преодолеят финансовите трудностите в бизнеса чрез нови Партньори и Съдружници, ще
им бъде предоставена пряката възможност ПЪРВИ да получат достъп до техните СТИМУЛИРАЩИ СВЕЖИ
ИНВЕСТИЦИОННИ КАПИТАЛИ.
Повече за Преки инвестиции за Бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ /
> http://bbconsult.bg/набиране-на-средства-инвестиции/
http://obiavidnes.com/obiava/151743/preki-investicii-za-biznesa

Преки Инвестиции и свързване с Инвеститори
Готови сме ДА ДОСТАВИМ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ за РАЗВИТИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО до
СВЕТОВНО НИВО.
Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на
свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с
високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.
Повече за Допълнителни Инвестиции за развитие на бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ /
> http://bbconsult.bg/investments-bulgaria/
http://obiavidnes.com/obiava/151742/preki-investicii-i-svyrzvane-s-investitori

Креативност Бенефит България - Инвестиции и Бизнес Развитие
Ако Лидерите на Българския Бизнес мислят различно, ще могат да отключат пълния си потенциал!
Креативност Бенефит България достига до всяко едно нещо, което правим. Използваме диапазон от различни гледни
точки, експертност, проницателност и опит.
Насърчавайки разнообразието да мислим по този начин - РАЗЛИЧНО, ни помага да достигнем забележителни нива на
високи професионални стандарти.
В Бенефит България споделяме една обикновена корпоративна философия - ДА ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ В БИЗНЕСА!
Предоставяме Услуги на Най-Високо Бизнес ниво за Инвестиции и Бизнес Развитие.
Повече на сайта на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ и БИЗНЕС РАЗВИТИЕ /
> http://bbconsult.bg/business-development/
http://obiavidnes.com/obiava/151741/kreativnost-benefit-bylgariya---investicii-i-biznes-razvitie

Креативност Бенефит България - Инвестиции и Бизнес Развитие
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД- это частная фирма, специализированная в оказании помощи международным
компаниям, инвестиционным фондам, финансовым институтам, венчурным компаниям, фондам прямых инвестиций.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ помогает инвесторам увеличить свои капиталы и извлечь выгоду для себя от
болгарского бизнеса и болгарской экономики путем инвестирования или полностью приобретения недавно созданных
частных предприятий разных размеров с успешными финансовыми результатами и большим потенциалом в
перспективных секторах.
БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ предоставляет расширенные услуги после сделки, гарантируя плавный переходный
процесс, защищая интересы инвестора, сосредоточивая его внимание на улучшение бизнеса, операционной
эффективности и снижения рисков.
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Больше о фирме БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД на сайте фирмы / ИНВЕСТИЦИИ В БОЛГАРИИ /
> http://www.bbconsult.bg/инвестиции-в-болгарии/
http://obiavidnes.com/obiava/151740/kreativnost-benefit-bylgariya---investicii-i-biznes-razvitie

Газов котлон за вграждане Crown CGS-234DB
Газов котлон за вграждане Crown CGS-234DB, автоматично запалване, 120 мм горелка, 3,5kW, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/151739/gazov-kotlon-za-vgrajdane-crown-cgs-234db

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151738/kamagra-gel

Мишка Speedlink Kappa
Мишка Speedlink Kappa, оптична 1000 dpi, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151737/mishka-speedlink-kappa

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец юни 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 11.06. 2018 г.
ще започнат от - 28.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/151736/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец юни 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 11.06. 2018 г.
ще започнат от - 28.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/151735/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
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историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151734/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151733/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Мишка Speedlink Jixster
Мишка Speedlink Jixster, оптична 1000 dpi, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151732/mishka-speedlink-jixster

cialis
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. Циалис е най-използвания секс
стимулант в целия свят. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151731/cialis

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
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Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151730/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Газов котлон Crown CGS-341IX
Газов котлон Crown CGS-341IX, автоматично запалване, 120 мм горелка, 3,5kW, хром
http://obiavidnes.com/obiava/151729/gazov-kotlon-crown-cgs-341ix

черна мравка
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151728/cherna-mravka

Мишка Speedlink Axon
Мишка Speedlink Axon, оптична 1000 dpi, тиха, антибактериална, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151727/mishka-speedlink-axon

Газов котлон Crown CGS-342IX
Газов котлон Crown CGS-342IX, автоматично запалване, 120 мм горелка, 4,8kW
http://obiavidnes.com/obiava/151726/gazov-kotlon-crown-cgs-342ix

MOTO C+ черен
MOTO C+ черен, подържа две сим карти, 5 инчов (12,70см) HD GFM дисплей, четириядрен процесор, 2GB RAM, 16GB
Flash памет + (microSD слот), 8 & 2 Mpix, android, 162гр.
http://obiavidnes.com/obiava/151725/moto-c-cheren

Раница за лаптоп Targus Seoul Backpack TSB84506EU-70
Раница за лаптоп Targus Seoul Backpack TSB84506EU-70, до 15.6" (39.62 cm), водоустойчива, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/151724/ranica-za-laptop-targus-seoul-backpack-tsb84506eu-70

Чанта за лаптоп Targus Clamshell Case CN414EU-70
Чанта за лаптоп Targus Clamshell Case CN414EU-70, до 14" (35.56 cm), полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151723/chanta-za-laptop-targus-clamshell-case-cn414eu-70

Събиране на вземания.Дългове - Изкупуване
Професионално събиране на дългове/вземания. Изкупуване.
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – НИЕ СМЕ С ВАС!
1. Събиране, изкупуване дългове, вземания.

Страница 23/56

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.06.2018

2. Съдебно събиране на дългове.
3. Извънсъдебно събиране на дългове.
4. Съдействие за плащане на дългове.
5. Разрешаване на съдебно изпълнителни проблеми, съдебен изпълнител.
1.Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
2.Финансова помощ и посредничество.
3. Купуване на проблемни имоти – с ипотеки, възбрани, вещни тежести, с други проблеми.
Адрес за контакти:
„ВОЕННА СИЛА“ ЕООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 1
Тел.: 0898 / 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/151722/sybirane-na-vzemaniyadylgove---izkupuvane

Телевизор Philips 43PUS6523/12
Телевизор Philips 43PUS6523/12, 43"(109.22 cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/151721/televizor-philips-43pus652312

10TB Toshiba X300
10TB Toshiba X300, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256MB, 3.5" (8.89cm), Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/151720/10tb-toshiba-x300

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis е просто с две думи страхотен секс стимулант.Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни
вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/151719/apcaliscialis

Lenovo ThinkPad Ultra Dock 135W(40A20135EU)
Lenovo ThinkPad Ultra Dock 135W(40A20135EU), 3x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x
VGA, 1x Stereo/Mic Combo Audio Port
http://obiavidnes.com/obiava/151718/lenovo-thinkpad-ultra-dock-135w40a20135eu

мейзитанг
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151717/meyzitang

Телевизор Philips 55PUS8303/12
Телевизор Philips 55PUS8303/12, 55" (139.7 cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 2x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/151716/televizor-philips-55pus830312

8TB Toshiba X300
8TB Toshiba X300, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256MB, 3.5" (8.89cm), Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/151715/8tb-toshiba-x300

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
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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/151714/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Телевизор Philips 55PUS8503/12
Телевизор Philips 55PUS8503/12, 55" (139.7 cm) 4K UHD Smart LED TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 2x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/151713/televizor-philips-55pus850312

Ел. инсталации - курсове за ел. техник и ел. монтьор във Варна
Курсове и индивидуално обучение по специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ ЕЛ. МОНТЬОР в център Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 648 лв при плащане с една вноска, 708 лв с 2 вноски, 768 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Лицензирана диплома за специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ЕЛ. МОНТЬОР с валидност в България и в
чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/151712/el-instalacii---kursove-za-el-tehnik-i-el-montyor-vyv-varna

Уеб камера TENDA C5
Уеб камера TENDA C5, микрофон, 720p HD 30fps, Wi-Fi връзка, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151711/ueb-kamera-tenda-c5

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ курсове в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ в център Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с педагогически и практически опит
- 288 лв/група, 346 лв/индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещават занятия, за да получите международно призната диплома
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/151710/pomoshtnik---vyzpitatel-kursove-v-burgas

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Brother DCP-T510W Inkjet Multifunctional
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Brother
принтер/копир/скенер, 6000 x 1200 dpi, 27стр/мин, Wi-Fi, USB, A4

DCP-T510W

Inkjet

Multifunctional,

цветно,

http://obiavidnes.com/obiava/151705/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-brother-dcp-t510w-inkjet-multifunc

СТРУГАР - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение за професия СТРУГАР в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
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- Едномесечни и индивидуални курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 468 лв/група, 528 лв/индивидуално, с 2 вноски 528 лв/група, 588 лв/индивидуално
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Започване на курсовете за СТРУГАРИ в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/151704/strugar---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

ХИМИЯ - онлайн курсове, групово и индивидуално обучение
Център Давитоз- онлайн курсове, групово и индивидуално обучение по ХИМИЯ
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за матура по химия и кандидатстудентски изпити
- Малки групи
- Цената за извънкласна училищна подготовка и изпити до 7 клас 288 лв за групово обучение, а за индивидуалното е 346 лв.
- Цената за подготовка за матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити по история, биология, химия, география и
др. 346 лв за групово обучение и 389 лв - индивидуалното.
- Започване на курсовете в кратки срокове
За повече информация: http://www.davitoz.org/ или на телефон: 052 600 678, 0878 952 570
http://obiavidnes.com/obiava/151703/himiya---onlayn-kursove-grupovo-i-individualno-obuchenie

Слушалки Speedlink Coniux
Слушалки Speedlink Coniux, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151702/slushalki-speedlink-coniux

КЪЩА ЗА ГОСТИ СВЕТИ КИРИЛ - ЛОЗЕНЕЦ
Семеен хотел Свети Кирил е разположен в южната част на хитовия курорт Лозенец – местност Тарфа, на улица
Осогово /Девета/ 6. Намира се на 200м от морския бряг, на тихо място. В близост се намира къмпинг Оазис.
Семеен хотел Свети Кирил, Лозенец разполага с тройни стаи (спалня + канапе), четворни стаи (спалня + диван) и
апартаменти (спалня + диван). Всички стаи и апартаменти са с изглед към морето, на разположение на гостите са
големи спални с нощни шкафчета и лампи, телевизор с плосък екран, интернет, хладилник, кана за топла вода в
апартаментите, самостоятелен санитарен възел, сешоар, климатик, сушилник за дрехи, комплект маса със столове на
терасата.
Изграден е кухненски кът на открито, оборудван с необходимите уреди и посуда, за самостоятелно ползване от гостите.
В двора има разположени маси за хранене или релакс с чадъри, както и барбекю.
За децата има детски кът, играчки и бебешки кошари при необходимост.
Хотелът предлага уют и спокойствие за своите гости, прекрасни гледки към морето и Странджа планина.
Очакваме Ви!
САЙТ:
http://hotellozenec.ucoz.net/
http://hotelsvetikiril.ucoz.net/
ФЕЙСБУК:
https://www.facebook.com/Къща-за-гости-Свети-Кирил-Лозенец-942664259245502/
ТЕЛЕФОНИ:
0899 16 99 99 Къща за гости - Свети Кирил с. Лозенец
0888 43 00 64 – Яна Бобева
0885 88 08 00 – Яна Димова
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Mail:
ianabobeva@gmail.com
iana_dimova@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/151701/kyshta-za-gosti-sveti-kiril---lozenec

Продавам секс стимуланти за мъже
Продавам супер секс стимуланти за възбуждане, задържане за мъже, таблетки и орални желета http://sexhapcheta.com/
телефон за връзка: 0896 54 96 14
http://obiavidnes.com/obiava/151700/prodavam-seks-stimulanti-za-myje

Графичен таблет YIYNOVA MVP16U+DF(черен)
Графичен таблет YIYNOVA MVP16U+DF(черен), 15.6" (39.62 cm) Full HD IPS LED панел, 230 PPS, 6000 LPI, 25ms, 2048
нива на натиск, 1x HDMI, 1x USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/151699/grafichen-tablet-yiynova-mvp16udfcheren

Слушалки Speedlink Thebe
Слушалки Speedlink Thebe, микрофон, черни/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/151698/slushalki-speedlink-thebe

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/151697/lida-shishe

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

Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151696/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie-v--sofiya

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151695/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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

Страница 28/56

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.06.2018

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/151694/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Слушалки Speedlink Thebe CS
Слушалки Speedlink Thebe CS, микрофон, черни/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/151693/slushalki-speedlink-thebe-cs

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабванe. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151692/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Слушалки Speedlink Luta
Слушалки Speedlink Luta, микрофон, черни/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/151691/slushalki-speedlink-luta

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151690/kamagra-gold

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ курсове в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ в център Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с педагогически и практически опит
- 288 лв/група, 346 лв/индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещават занятия, за да получите международно призната диплома
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/151689/pomoshtnik---vyzpitatel-kursove-v-burgas
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Промоция и разпродажба на сандвич панели
- Промоции на първо-качествени сандвич панели
- Разпродажби и на залежали и преоценени термопанели
Текущи промоции ще откриете на www.bravopanel.com
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/151688/promociya-i-razprodajba-na-sandvich-paneli

Прозрачни сандвич панели от поликарбонат
Прозрачните панели се използват за създаване на светли ивици в покриви и стени изградени от сандвич панели. Могат да
се използват и самостоятелно за направата на изцяло прозрачни навеси и покриви.
- многостенен алвеоларен поликарбонат с UV-защита
- висок коефициент на светлопреминаване
- висока устойчивост на атмосферни и химични влияния
- съвместими с повечето сандвич панели
10-ГОДИШНА гаранция срещу пожълтяване и увреждане в следствие на метеорологичните условия, градушки и т.н.
www.bravopanel.com
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/151687/prozrachni-sandvich-paneli-ot-polikarbonat

Преоценени панели с дефекти
Разпродажба на намалени панели с дебелини от 30 до 200 милиметра
-различни цветове - микс!
Дефектите по панелите са фабрични - нямат дупки или следи от монтаж.
Вижте актуалнита цена на www.bravopanel.com
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/151686/preoceneni-paneli-s-defekti

Склад за сандвич панели
Всичко за вашият малък проект
- разнообразие от налични термопанели
- поликарбонатни панели - светли ивици за стени и за покрив
- всичко необходимо за сглобяване и завършване на постройката
Текущи промоции ще откриете на www.bravopanel.com
Русе, ул. Потсдам 15, склад БРАВОПАНЕЛ
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/151685/sklad-za-sandvich-paneli

Сандвич панели на заводска цена
Сандвич панели БРАВОПАНЕЛ - гарантиран произход, заводска цена.
10 000 кв.м термопанели на склад в Русе
Текущи промоции ще откриете на www.bravopanel.com
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/151684/sandvich-paneli-na-zavodska-cena

Слушалки Speedlink Versico
Слушалки Speedlink Versico, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151683/slushalki-speedlink-versico

levitra
Един от най предочитаните секс стимуланти по цяла Европа е Levitra на Bayer. Левитра е много качествен секс
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стимулант. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151682/levitra

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
Възползвайте се през месец юни 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 11.06. 2018 г.
ще започнат от - 28.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/151681/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

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/151680/oferta-za-zaem-za-24-chasa

Външна батерия/power bank ASUS ZENPOWER SLIM
Външна батерия/power bank ASUS ZENPOWER SLIM, 4000mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151679/vynshna-bateriyapower-bank-asus-zenpower-slim

Гипсокартон,окачен таван
„Перфект 2007”ЕООД извършва професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни
стени,шпакловка,боядисване и др.цялостни строителни ремонти. http://строителстворемонти.com/
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://obiavidnes.com/obiava/151671/gipsokartonokachen-tavan

cialis аптечен
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже. www.erekciq.com

Страница 31/56

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.06.2018

http://obiavidnes.com/obiava/151670/cialis-aptechen

0882551735, експресни строителни ремонти,
0882551735,фина шпакловка, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни, минерални мазилки, замазки, зидария, и др.започване веднага.без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/151669/0882551735-ekspresni-stroitelni-remonti

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/151668/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/151667/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/151666/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/151665/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/151664/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/151663/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/151662/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/151661/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/151660/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/151659/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/151658/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/151657/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/151656/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/151655/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/151654/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/151653/individualno-obuchenie

Проектор BenQ W1700
Проектор BenQ W1700, DLP, 4K UHD (3840 x 2160), 10,000:1, 2200lm, 2x HDMI, 1x VGA, 1x PC (D-Sub), 2x USB Type-A, 1x
USB Mini-B
http://obiavidnes.com/obiava/151652/proektor-benq-w1700

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Brother DCP-T310 Inkjet Multifunctional
Мултифункционално
мастиленоструйно
устройство
принтер/копир/скенер, 1200 x 600 dpi, 27стр/мин, USB, A4

Brother

DCP-T310

Inkjet

Multifunctional,

цветно,

http://obiavidnes.com/obiava/151651/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-brother-dcp-t310-inkjet-multifunct

CALL AGENT WITH GERMAN AND ENGLISH
Ref. No.: BW_CSGE
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation for delivering high-quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
About our client:
Our client is a company which provides customized solutions with a focus on IT and Business Process Outsourcing (BPO)
consulting, Software development, System integration, Technical and customer support. The company has two own products with
global reach and offices in 4 countries. Due to their expansion, they are creating a new team in Plovdiv, Bulgaria and together we
are looking for:
CALL AGENT WITH GERMAN AND ENGLISH
А tele-customer services professional who will work on behalf of a company, nonprofit organizations and political action
committees for the purpose of receiving customers’ claims, requests, technical issues or requirements, etc and to solve the requested
issues with the best business-wise solution.
Main requirements:
* Excellent command of German;
* Very good level of English;
* Excellent verbal and written communication skills;
* Must be capable of working independently and on flexible working hours.
The company offers:
* Excellent remuneration package;
* Additional health insurance card after the 6 months trial period;
* Various training programs, certifications, and team buildings;
* Friendly working environment.
If you are interested in the position send your CV in English.
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
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http://obiavidnes.com/obiava/151650/call-agent-with-german-and-english

Проектор BenQ W1700
Проектор BenQ W1700, с подарък Benq QCAST Mirror Projector QP20 White, DLP, 4K UHD (3840 x 2160), 10,000:1, 2200lm,
2x HDMI, 1x VGA, 1x PC (D-Sub), 2x USB Type-A, 1x USB Mini-B
http://obiavidnes.com/obiava/151649/proektor-benq-w1700

Слушалки Speedlink Maxter
Слушалки Speedlink Maxter, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151648/slushalki-speedlink-maxter

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/151647/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%
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оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151646/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/151645/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
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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.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151644/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/151643/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151642/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/151641/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151640/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/151639/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151638/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/151637/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник 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/151636/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/151635/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”

Страница 43/56

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.06.2018

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151634/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/151633/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151632/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/151631/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
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Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151630/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/151629/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151628/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/151627/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151626/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/151625/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
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Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151624/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/151623/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151622/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/151621/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151620/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/151619/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Слушалки Speedlink Martius
Слушалки Speedlink Martius, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151618/slushalki-speedlink-martius

Слушалки Speedlink Legatos
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Слушалки Speedlink Legatos, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151617/slushalki-speedlink-legatos

Слушалки Speedlink Maxter
Слушалки Speedlink Maxter, микрофон, геймърски, PS4 съвместимост, черни
http://obiavidnes.com/obiava/151616/slushalki-speedlink-maxter

Транспортни услуги
Транспорт за събития, турнета, изложби, декори, концерти и всички видове формати.
Хора за работа – екипи за монтаж, демонтаж, товарене и разтоварване на пратки и товари.
Палетни пратки в София и страната.
Експресни пратки и доставки в София и страната.
Фирмени пратки с номер и отчет за доставка.
Цялостни премествания на дома и офиса.
Всички превозни средства се отдават под наем, както краткосрочно, така и дългосрочно за проекти и събития в София и
страната. (препратка) към под наем.
Специализирана техника за транспортиране (хидравличен борд за тежки товари, палетни колички)
Заявете своя безплатен оглед и оферта.
Научете повече на: http://transportme.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151615/transportni-uslugi

отслабни с meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151614/otslabni-s-meizitang

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/151613/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

МАНИКЮР, педикюр, ноктопластика, декорации, шилак в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност МАНИКЮРИСТ - маникюр, педикюр, ноктопластика с гел и
с акрил, декорации, шилак (Shellac) в център Давитоз
- Часове по теория и практика по маникюр, педикюр, ноктопластика с гел и с акрил, декорации, шилак (Shellac)
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Маникюр 234 лв, маникюр и педикюр 468 лв, ноктопластика с акрил 468 лв, ноктопластика с гел 468 лв, декорации 234 лв,
шилак (Shellac) 288 лв
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/151612/manikyur-pedikyur-noktoplastika-dekoracii-shilak-v-burgas

Инсталация и Настройка на RabbitMQ сървър или RabbitMQ Cluster
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на RabbitMQ сървър или RabbitMQ Cluster можете да се
обърнете към нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/151611/instalaciya-i-nastroyka-na-rabbitmq-syrvyr-ili-rabbitmq-cluster

Инсталация и настройка на Zabbix (monitoring) сървър
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Zabbix (monitoring) сървър можете да се обърнете към
нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151608/instalaciya-i-nastroyka-na-zabbix-monitoring-syrvyr

Инсталация и настройка на Nagios (monitoring) сървър
Ако имате нужда от (или проблеми) инсталация и настройка на Nagios (monitoring) сървър можете да се обърнете към
нас.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151606/instalaciya-i-nastroyka-na-nagios-monitoring-syrvyr

отслабни с лида
Само за 30 дни с Лида ще намалите теглото си от 6 до 10 килограма в някои случаи до 12 килограма. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/151605/otslabni-s-lida

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151604/lida-shishe

мениджмънт консултинг
Редица компании предпочитат услугите на консултанти по управление, поради множество причини, най-честите от
които са получаване на обективни и полезни съвети и експертна оценка на бизнеса им. Всъщност, именно организациите
за Management consulting са в състояние да предложат най-добрите практики в дадена индустрия, тъй като са
запознати с всички аспекти на конкретната сфера. Това е така, поради богатия опит на консултантите от
сътрудничеството им с множество бизнес организации.
мениджмънт консултинг
http://obiavidnes.com/obiava/151599/menidjmynt-konsulting

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151598/kamagra-gel

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151597/viagra

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151596/cialis

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
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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/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
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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.
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
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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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