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Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153394/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии не водоустойчив 60лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-90 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -110лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -160лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/153393/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/153096/masajna-kushetka--dvusekcionna

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
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Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/153095/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153436/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153435/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153434/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153433/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/153432/cherna-mravka

Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK
Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK, CR2032, 3V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153431/bateriya-litieva-maxell-ml-bl-cr-2032-5pk

Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK
Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK, CR2016, 3V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153430/bateriya-litieva-maxell-ml-bl-cr-2032-5pk

Зарядно устройствo GP Batteries ReCyko+ Pro U421+4
Зарядно устройствo GP Batteries ReCyko+ Pro U421+4, за AA + 4x AA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/153429/zaryadno-ustroystvo-gp-batteries-recyko-pro-u4214

Батерия алкална Maxell ML-BA-LR6-32PK
Батерия алкална Maxell ML-BA-LR6-32PK, AA, LR6, 1.5V, 32бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153428/bateriya-alkalna-maxell-ml-ba-lr6-32pk

Батерия алкална Maxell ML-BA-LR03-32PK
Батерия алкална Maxell ML-BA-LR03-32PK, AAA, LR03, 1.5V, 32бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153427/bateriya-alkalna-maxell-ml-ba-lr03-32pk

Слушалки JBL TUNE600BTNC
Слушалки JBL TUNE600BTNC, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, до 12 часа време за работа, бързи бутони, сгъваеми,
бели
http://obiavidnes.com/obiava/153426/slushalki-jbl-tune600btnc

Слушалки JBL TUNE600BTNC
Слушалки JBL TUNE600BTNC, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, до 12 часа време за работа, бързи бутони, сгъваеми,
сини
http://obiavidnes.com/obiava/153425/slushalki-jbl-tune600btnc

Изчистваме тавани и мазета
Екип
почиства
тавани
и
мазета
и
изхвърля
отпадъците.
http://www.sofdom.com/pochistvane-tavani-mazeta-sofia/ или 0888 00 11 33.

Потърсете

ни

на:

http://obiavidnes.com/obiava/153424/izchistvame-tavani-i-mazeta

Товарене и извозване на мебели
Товарене, извозване и всякакви хамалски услуги на: http://www.bulkom.com/ceni-izvozvane-smetishte/ или на тел. 0888 00 11.
Работим бързо, коректно и точно.
http://obiavidnes.com/obiava/153423/tovarene-i-izvozvane-na-mebeli

Опразваме мазета и тавани от всякакви боклуци
Опразваме тавани, мазета и други помещения от боклуци, стари мебели, стари ел. уреди и др. Повече за нас и нашата
работа
на:
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC
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%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/153422/oprazvame-mazeta-i-tavani-ot-vsyakakvi-bokluci

Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-B1
Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-B1, Z370, LGA 1151, DDR4, PCI-E(DP&HDMI)(SLI&CFX), 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2
socket, 4x USB 3.1 Gen1, 5 x USB 2.0, ATX, черен метален панел
http://obiavidnes.com/obiava/153421/dynna-platka-nzxt-n7-z370-n7-z37xt-b1

Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-W1
Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-W1, Z370, LGA 1151, DDR4, PCI-E(DP&HDMI)(SLI&CFX), 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2
socket, 4x USB 3.1 Gen1, 5 x USB 2.0, ATX, бял метален панел
http://obiavidnes.com/obiava/153420/dynna-platka-nzxt-n7-z370-n7-z37xt-w1

Очила за виртуална реалност HP Windows VR1000-100nn
Очила за виртуална реалност HP Windows VR1000-100nn, LCD дисплей, 100° зрителен ъгъл, 2x 1440 x 1440, HDMI, USB 3.0,
2x motion контролера, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153419/ochila-za-virtualna-realnost-hp-windows-vr1000-100nn

Overcooked 2
Overcooked 2, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/153418/overcooked-2

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age Edition of Light
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age Edition of Light, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/153417/dragon-quest-xi-echoes-of-an-elusive-age-edition-of-light

Mega Man 11
Mega Man 11, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/153416/mega-man-11

Слушалки JBL E15
Слушалки JBL E15, In Ear, микрофон, 3.5mm jack, сини
http://obiavidnes.com/obiava/153415/slushalki-jbl-e15

Диспенсер Finlux FWD-2055WMF
Диспенсер Finlux FWD-2055WMF, компресорен, кaпaцитeт на охлаждане 1.5 л/час, апацитет затопляне 5 л/час, 590W,
сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/153414/dispenser-finlux-fwd-2055wmf

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153413/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
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много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153412/kamagra-gel

Mega Man 11
Mega Man 11, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/153411/mega-man-11

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153410/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153409/viagra

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153408/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153407/cherna-mravka

Ys VIII: Lacrimosa of Dana - Adventurer's Edition
Ys VIII: Lacrimosa of Dana - Adventurer's Edition, за Nintendo Switch
http://obiavidnes.com/obiava/153406/ys-viii-lacrimosa-of-dana---adventurers-edition

Телевизор Samsung 65Q6FNA 65"(165.1 cm) 4K/UHD Smart QLED TV
Телевизор Samsung 65Q6FNA 65"(165.1 cm) 4K/UHD Smart QLED TV, 2x DVB-T2CS2, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/153405/televizor-samsung-65q6fna-651651-cm-4kuhd-smart-qled-tv

Слушалки JBL T450BT
Слушалки JBL T450BT, безжични, микрофон, bluetooth, сини
http://obiavidnes.com/obiava/153404/slushalki-jbl-t450bt

Ръчна шварц кафемашина Tefal CM392811
Ръчна шварц кафемашина Tefal CM392811, таймер, дисплей, автоматично изключване, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153403/rychna-shvarc-kafemashina-tefal-cm392811

kamagra gold
Камагра е на много достъпна цена и действа на всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153402/kamagra-gold
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Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/153401/hotel-transylvania-3-monsters-overboard

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard, за Nintendo Switch
http://obiavidnes.com/obiava/153400/hotel-transylvania-3-monsters-overboard

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/153399/cialis-aptechen

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/153398/hotel-transylvania-3-monsters-overboard

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153397/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
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плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153396/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153395/detoksikator

Хамали почистват мазета и тавани
Бързо и евтино почистване на мазета, тавани и други на конкурентни цени. Работим бързо, точни сме, разчитайте на
нас. Погледнете цените и работата ни на http://www.sofdom.com/pochistvane-tavani-mazeta-sofia/ или 0888 00 11 33.
http://obiavidnes.com/obiava/153392/hamali-pochistvat-mazeta-i-tavani
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Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Варианти:
Със сменяеми батерии не водоустойчив 60лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-90 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -110лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -160лв
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153391/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Извозване на вехтории от дома
Хамали изнасят и извозват вехтории, мебели, електроуреди и др. от вашия дом до сметище или адрес. Работим на
конкурентни цени, бързо и точно. Всичко за нас тук: http://www.bulkom.com/ceni-izvozvane-smetishte/ или на тел. 0888 00 11.
http://obiavidnes.com/obiava/153390/izvozvane-na-vehtorii-ot-doma

Почистваме мазета от стари вещи
Изнасяме стари вехтории всякакви от вашето мазе, таван или друго помещение евтино и бързо. Всичко за нас на
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC
%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/153389/pochistvame-mazeta-ot-stari-veshti

Уеб камера Aver Media PW310
Уеб камера Aver Media PW310, микрофон, 1920x1080, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/153388/ueb-kamera-aver-media-pw310

kamagra разтворими
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153387/kamagra-raztvorimi

Електрическа четка за коса Rowenta CF5820F0
Електрическа четка за коса Rowenta CF5820F0, йонен генератор, LED дисплей, индикатор за загряване, керамично
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покритие, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153386/elektricheska-chetka-za-kosa-rowenta-cf5820f0

Съдомиялна за вграждане Indesit DSR 15B1 EU
Съдомиялна за вграждане Indesit DSR 15B1 EU, клаа А+, 10 комплекта, 5 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/153385/sydomiyalna-za-vgrajdane-indesit-dsr-15b1-eu

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153384/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и

Страница 10/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.07.2018

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153383/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153382/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153381/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153380/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153379/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153378/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153377/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153376/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153375/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153374/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153373/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153372/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153371/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153370/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153369/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153368/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Телевизор Sony KD-85XF8596 85"(215.9 cm) 4K/UHD Smart LED TV
Телевизор Sony KD-85XF8596 85"(215.9 cm) 4K/UHD Smart LED TV, DVB-T/T2/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/153367/televizor-sony-kd-85xf8596-852159-cm-4kuhd-smart-led-tv
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153366/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153365/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153364/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153363/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153362/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153361/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153360/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153359/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153358/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153357/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/153356/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153355/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Батерия (заместител) за лаптоп HP
Батерия (заместител) за лаптоп HP, съвместима с HP Elitebook 2560p, 2570p, 6 cell, 11.1V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/153354/bateriya-zamestitel-za-laptop-hp

Батерия (заместител) за лаптоп HP
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Батерия (заместител) за лаптоп HP, съвместима с HP Elitebook 8560p, 8460p, 6 cell, 10.8V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/153353/bateriya-zamestitel-za-laptop-hp

Батерия (заместител) за лаптоп IBM
Батерия (заместител) за лаптоп IBM, съвместима с IBM T60, R60, R61, 9 cell, 11.1V, 6600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/153352/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibm

Външна батерия GP PB-3C20000
Външна батерия GP PB-3C20000, 20000mAh, черна, 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/153351/vynshna-bateriya-gp-pb-3c20000

Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x
Окуляр Levenhuk Rainbow WF10x
http://obiavidnes.com/obiava/153350/okulyar-levenhuk-rainbow-wf10x

Окуляр с решетка Levenhuk 10x/18
Окуляр с решетка Levenhuk 10x/18
http://obiavidnes.com/obiava/153349/okulyar-s-reshetka-levenhuk-10x18

32GB USB Flash Drive Kingston DTSE9G2
32GB USB Flash Drive Kingston DTSE9G2, USB 3.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/153348/32gb-usb-flash-drive-kingston-dtse9g2

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly- гел знаете, че е най-добрия секс стимулант използван някъде и може би най-популярния при мъжете.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153347/kamagra-jelly

Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF10x
http://obiavidnes.com/obiava/153346/okulyar-levenhuk-rainbow-50l-wf10x

Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF16x
Окуляр Levenhuk Rainbow 50L WF16x
http://obiavidnes.com/obiava/153345/okulyar-levenhuk-rainbow-50l-wf16x

Почивка в Банско по време на международния джаз фестивал - посещение на Рупите – Мелник –
Роженски манастир - Рилски манастир
Маршрут: Рупите – Мелник – Роженски манастир - Рилски манастир
Дати: 04.08.2018
Продължителност: 5 дни / 4 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 260 лв.
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Пакетнaта цена е в лева на човек и включва:
- Транспорт с лицензиран автобус
- Медицинска застраховка за лица до 65 год.
- Екскурзоводско обслужване
- 4 нощувки със закуски и вечери с включена бира,бяло и червено вино по време на вечерите в хотел Мария Антоанета 4*
- Безплатно ползване на SPA Центъра, който включва фитнес, Финландска Сауна и парна баня Хамам,
- Вътрешен отопляем басейн, външен басейн с шезлонги и чадъри
- Безплатен Wi-Fi интернет без лимит в стаите и общите части
Цената не включва:
- Раходи от личен характер
- Входни такси за посещаваните обекти
- Входни такси за музея на Рилски манастир (8 лв.) и Хрельовата Кула (5 лв.). Кордопулова къща в Мелник – 2 лв.
- Медицинска застраховка за лица над 65 год – 6 лв за целия период
- Екскурзия до Рупите,Мелник и Роженски манастир – 15 лв
- Екскурзия до Рилски манастир – 15 лв
Доплащане за единично настаняване – 130 лв за целия период
http://obiavidnes.com/obiava/153344/pochivka-v-bansko-po-vreme-na-mejdunarodniya-djaz-festival---poseshtenie-na-rupite-

kamagra
KAMAGRA
4 ТАБЛЕТКИ X 100 MG Kamagra-Kamagra Камагра е един от най-предпочитаните секс стимуланти.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153343/kamagra

Лаптоп Dell Latitude 5491 (N005L549114EMEA_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 5491 (N005L549114EMEA_WIN-14), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8400H 2.5/4.2 GHz,
14"(35.56 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display&GeForce MX130 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10, 1.88 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153342/laptop-dell-latitude-5491-n005l549114emea_win-14

Окуляр Levenhuk Rainbow WF16x
Окуляр Levenhuk Rainbow WF16x
http://obiavidnes.com/obiava/153341/okulyar-levenhuk-rainbow-wf16x

Обяви коли и джипове Fiat - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
Обяви коли и джипове Fiat - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли и
джипове - авто обяви
http://obiavidnes.com/obiava/153340/obyavi-koli-i-djipove-fiat---bri4kabg---sayt-za-bezplatni-obyavi-za-koli

Обяви коли и джипове Citroen - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
Обяви коли и джипове Citroen - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви
за коли и джипове - авто обяви
http://obiavidnes.com/obiava/153339/obyavi-koli-i-djipove-citroen---bri4kabg---sayt-za-bezplatni-obyavi-za-koli

Обяви коли и джипове BMW - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
Обяви коли и джипове BMW - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
и джипове - авто обяви
http://obiavidnes.com/obiava/153338/obyavi-koli-i-djipove-bmw---bri4kabg---sayt-za-bezplatni-obyavi-za-koli

Обяви коли и джипове Audi - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
Обяви коли и джипове Audi - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви
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за коли и джипове - авто обяви
http://obiavidnes.com/obiava/153337/obyavi-koli-i-djipove-audi---bri4kabg---sayt-za-bezplatni-obyavi-za-koli

Обяви коли и джипове Alfa romeo - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви за коли
Обяви коли и джипове Alfa romeo - Bri4ka.bg - сайт за безплатни обяви
за коли и джипове - авто обяви
http://obiavidnes.com/obiava/153336/obyavi-koli-i-djipove-alfa-romeo---bri4kabg---sayt-za-bezplatni-obyavi-za-koli

кралска черна мравка
Кралска черна мравка / King black ant 10 таблетки.
Действат бързо и безотказно при всеки мъж, гарантирано! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153335/kralska-cherna-mravka

Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_UBU-14)
Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_UBU-14), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8850H 2.6/4.3 GHz,
15.6"(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display&GeForce MX130 2GB(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Ubuntu, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153334/laptop-dell-latitude-5591-n006l559115emea_ubu-14

Къща с дворно място в гр. Бяла, Русенско
УПИ с площ от 417 м2 в гр. Бяла, обл. Русе. В имота са построени: тухлена жилища сграда - РЗП 270 кв. м. на 4 етажа с
локално парно + гараж – 20 м2+ склад
- етаж 1-ви: механа, складово и котелно помещение;
- етаж 2-ри: кухня, дневна, спалня, баня и самостоятелен санитарен възел;
- етаж 3-ти: кухня, панорамен хол, спалня, баня, санитарен възел;
- етаж 4-ти: самостоятелно мансардно помещение;
Всички стаи разполагат с панорамни тераси. Къщата е обзаведена и оборудвана. От механата има вход към двора.
2. Самостоятелен масивно изграден гараж с площ от 20 кв. м.
3. Допълнителна стопанска постройка (склад за инструменти).
По отношение на имота няма наложени обезпечителни мерки и каквито и да е други сделки, които обуславят вещни или
облигационни права на трети лица.
http://obiavidnes.com/obiava/153333/kyshta-s-dvorno-myasto-v-gr-byala-rusensko

Mастиленоструен принтер Canon PIXMA G1410 с подарък мастило Canon GI-490 BK за 6000
страници A4
Mастиленоструен принтер Canon PIXMA G1410 с подарък мастило Canon GI-490 BK за 6000 страници A4, цветен, 4800 x
1200 dpi, 19 стр/мин, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/153332/mastilenostruen-printer-canon-pixma-g1410-s-podaryk-mastilo-canon-gi-490-bk-za-6

Септемврийски празници в Руъмния
Маршрут: Букурещ - Синая - Бран - Ръшнов- Брашов
Дати: 22.09.2018
Продължителност: 3 дни / 2 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 140 лв.
Цената включва :
- Застраховка;
- Транспорт с лицензиран автобус за международни пътувания;
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- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в района на Синая
- Екскурзия до замъка на Дракула в Бран;
- Екскурзия до Ръшновската крепост
- Туристическа програма в Брашов;
- Екскурзия до Синая и замъка "Пелеш";
- Панорамна обиколка на Букурещ с екскурзовод
- Посещение на сградата на Парламента в Букурещ
- Екскурзоводско обслужване по маршрута.
Цената не включва :
- Входна такса за Замъка Пелеш стандартен тур /50 минути/- възрастни 30.00 леи, пенсионери 15 леи, деца и студенти
7,5 леи
- Входна такса за Замъка Пелишор за тези, които желаят- възрастни 20.00 леи, пенсионери: 10 леи, деца и студенти 5
леи
- Входна такса за Синайски манастир- възрастни 5 леи, деца, студенти, пенсионери- 2 леи
- Входна такса за Замъка Бран- възрастни 40 леи, пенсионери над 65 год- 30 леи, студенти-25 леи, ученици и деца 10 леи
- Входна такса за крепостта Ръшнов- възрастни 16 леи, деца и студенти- 10 леи
- Входна такса за Черната църква в Брашов- възрастни 10 леи, студенти-6 леи
- Входна такса за Парламента-35 леи за възрастни, студенти- 18 леи; ученици и лица под 18 години- безплатно
- Входна такса за Дино Парк в Ръшнов - 28 леи за възрастни, 22 леи за деца.
- Доплащане за единична стая- 25.00 лева на вечер
- Вечеря във всеки един хотел може да бъде организирана при предварителна заявка. Вечерята е тристепенно меню. Цена
15 евро на човек.
http://obiavidnes.com/obiava/153331/septemvriyski-praznici-v-ruymniya

Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 5591 (N006L559115EMEA_WIN-14), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8850H 2.6/4.3 GHz, 15.6"(39.62
cm) Full HD IPS Anti-Glare Display&GeForce MX130 2GB(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Windows 10, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153330/laptop-dell-latitude-5591-n006l559115emea_win-14

Правни услуги, правни консултации |Профирмс ЕООД
Кантора Profirms.bg разполага с екип от опитни юристи и счетоводители, които ще ви съдействат във всеки един
аспект, свързан с регистрацията и управлението на една компания.
Можем да ви бъдем полезни не само със стартиране на фирма, но и във всички останали казуси, свързани с нейното
правно развитие и управление.
Разполагаме с опит, квалифицирани специалисти и отлични познания в динамичната сфера на правните и счетоводни
услуги.
От нас можете да очаквате пълно съдействие за:
- правна консултация
- регистриране на фирма ЕТ и ООД/ЕООД
- смяна на управител
- пълно осчетоводяване на фирмената ви дейност
- продажба на дружествени дялове
- закриване на фирма
и много други правно-счетоводни услуги.
Не се колебайте да се доверите на нашите опитни професионалисти. Потърсете ни на адрес:
гр.София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 18 или отправете онлайн запитване в нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/153329/pravni-uslugi-pravni-konsultacii-profirms-eood

Аудио кабел XtremeMac Auxiliary
Аудио кабел XtremeMac Auxiliary, от 3.5mm жак (м) към 3.5mm жак(м), 1.50m, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/153328/audio-kabel-xtrememac-auxiliary

lida шише
Лида шише / Lida Slim най силана версия:С lida ще отслабнете гарантирано от 7 до 15 килогра
Ефекта с хапчетата за отслабване идва още на първата седмица. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153327/lida-shishe

Аудио кабел XtremeMac Auxiliary
Аудио кабел XtremeMac Auxiliary, от 3.5mm жак (м) към 3.5mm жак(м), 1.50m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/153319/audio-kabel-xtrememac-auxiliary

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчещи е с голямо предимство пред другите Камагра, защото е със страхотен вкус и се усвоява много по бързо
от Камагра на хапчета. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153318/kamagra-dyvchashta

Настолен компютър - всичко в едно
Настолен компютър - всичко в едно, Dell Inspiron 5477 (5397184159156), четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100T 3.1
GHz, 23.8"(60.45 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display, 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type-C, клавиатура и мишка,
Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/153317/nastolen-kompyutyr---vsichko-v-edno

Кабел XtremeMac PREMIUM BALISTIC
Кабел XtremeMac PREMIUM BALISTIC, от USB A(м) MicroUSB (м), 2.5м, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153316/kabel-xtrememac-premium-balistic

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410 с подарък мастило
Canon GI-490 BK за 6000 страници A4
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA G3410 с подарък мастило Canon GI-490 BK за 6000
страници A4, цветен, принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 19 стр/мин, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/153315/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-g3410-s-podaryk-mastil

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 585GPS
Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 585GPS, камера за автомобил, SHD, 2" (5.08) TFT дисплей, 128MB вградена
памет, Micro SD Card, Mini-USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/153314/videoregistrator-prestigio-roadrunner-585gps

Монитор Acer KG281Kbmiipx(UM.PX1EE.005)
Монитор Acer KG281Kbmiipx(UM.PX1EE.005), 28"(71.12 cm), TN панел, 4K UHD, 1ms, 330cd/m2, HDMI, Display Port
http://obiavidnes.com/obiava/153313/monitor-acer-kg281kbmiipxumpx1ee005

Цифров микроскоп Levenhuk DTX TV
Цифров микроскоп Levenhuk DTX TV, 10–200x оптично увеличение, 3Mpix, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153312/cifrov-mikroskop-levenhuk-dtx-tv

Лаптоп Dell Latitude 3590(N002L359015EMEA_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 3590(N002L359015EMEA_WIN-14), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
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Anti-Glare Display(HDMI), 4GB DDR4, 500GB HDD, Windows 10, 2.08 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153311/laptop-dell-latitude-3590n002l359015emea_win-14

Цифрова лупа Levenhuk DTX 43
Цифрова лупа Levenhuk DTX 43, 6–14x оптично увеличение, диагонал на дисплея: 4,3"
http://obiavidnes.com/obiava/153310/cifrova-lupa-levenhuk-dtx-43

cialis orall
cialis orall е просто номер едно от сексуалните продути за мъже, може да се приема и от жени. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153309/cialis-orall

HP 500RG Envy(2WX69AA)
HP 500RG Envy(2WX69AA), лазерна, 1600dpi, безжична, USB, 2.4Ghz, с презареждаема батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153308/hp-500rg-envy2wx69aa

ЛОВЕШКА област - КУПУВА ГОРИ и ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, части от тях
ЛОВЕШКА област - КУПУВА ГОРИ и ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, части от тях в общ.Ловеч, Летница, Луковит, Угърчин
НАЙ-ВИСОКИ-ЦЕНИ !
Цената се определя в зависимост от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване!
Изготвяне на нужните документи - скици, данъчни оценки, решения и др .
Плащане в брой пред НОТАРИУС или по БАНКОВ ПЪТ!
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС!
За контакти : 0887 512 663 - Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/153307/loveshka-oblast---kupuva--gori-i-zemedelski-zemi-chasti-ot-tyah

КУПУВА ГОРИ в ЛОВЕШКА област
КУПУВА ГОРИ в определени райони на ЛОВЕШКА област
0887 512 663
http://obiavidnes.com/obiava/153306/kupuva---gori--v-loveshka-oblast

обл. ЛОВЕЧ– КУПУВА НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ или части от тях на НАЙ - ВИСОКИ ЦЕНИ
! Плащаме веднага
ЛОВЕШКА област - КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ и части от тях в общ.Ловеч, Летница, Луковит, Угърчин
НАЙ-ВИСОКИ-ЦЕНИ !
Цената се определя в зависимост от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване!
Изготвяне на нужните документи - скици, данъчни оценки, решения и др .
Плащане в брой пред НОТАРИУС или по БАНКОВ ПЪТ!
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС!
За контакти : 0887 512 663 - Петрова
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/153305/obl-lovech-kupuva-nivi-pasishta-livadi-ili-chasti-ot-tyah-na-nay---visoki-ceni--

ПЛЕВЕНСКА област – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ПЛЕВЕНСКА област – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Плевен, Долна Митрополия, Кнежа,Левски, Червен Бряг,
Долни Дъбник, Пордим, Гулянци, Белене, Никопол, Искър.
ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Цената се сформира в зависимост от землището, големината на имота, начина на ползване и др.!
За контакти : 0887512663-Петрова
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http://obiavidnes.com/obiava/153304/plevenska-oblast--kupuva-zemedelski--zemi

обл. ЛОВЕЧ и ПЛЕВЕН - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
обл. ЛОВЕЧ и ПЛЕВЕН - Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!!!!!
-обл.ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Луковит, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Ябланица
-обл.ПЛЕВЕН– общ.Левски, общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Плевен, общ.Пордим, общ.Червен Бряг, общ.Долни
Дъбник, общ.Искър, общ.Кнежа, общ.Долна Митрополия.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Изготвяме нужните документи !
Плащаме веднага на място в брой пред Нотариус или по банков път !
За контакти : 0887512663 – Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/153303/obl-lovech-i-pleven---kupuva-zemedelski-zemi

Ремонт на покриви
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/153302/remont-na-pokrivi

Ремонт на покриви
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/153301/remont-na-pokrivi

Ремонт на покриви - Качество и гаранция
.ремонт на стари керемиди (метални керемиди ) с воалит, или полиестерно фолио.
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
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.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/153300/remont-na-pokrivi---kachestvo-i-garanciya

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo+ 227
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo+ 227, цветен принтер/копир/скенер/факс, 1800 x 600 dpi,
22стр/мин, Wi-Fi, LAN1000, USB, A3, ADF, двустранен печат, 2GB RAM, 250GB HDD
http://obiavidnes.com/obiava/153299/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-227

kamagra gel-желе
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/153298/kamagra-gel-jele

Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226 Set 1
Мултифункционално лазерно устройство Develop ineo 226 Set 1, монохромен принтер/копир/скенер/факс, 1200 x 600 dpi,
22стр/мин, LAN1000, USB, A3, ADF, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/153297/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-develop-ineo-226-set-1

Фурна за вграждане Gorenje Superior BO798S53X
Фурна за вграждане Gorenje Superior BO798S53X, клас А+, 73 л. обем, 3400 W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/153296/furna-za-vgrajdane-gorenje-superior-bo798s53x

Тонколона JBL Go Plus
Тонколона JBL Go Plus, 1.0, RMS 3W, 3.5mm jack/Bluetooth, червена, 730mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/153295/tonkolona-jbl-go-plus

kamagra gel
Камагра гел е наистина най-доброто решение за всеки мъж! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153294/kamagra-gel

Лазерен принтер Ricoh SP 5300DN
Лазерен принтер Ricoh SP 5300DN, цветен, 1200 x 1200 dpi, 50стр/мин, Wi-Fi, LAN1000, USB, A4, двустранен печат, 2GB
RAM, 320GB HDD
http://obiavidnes.com/obiava/153293/lazeren-printer-ricoh-sp-5300dn

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 .
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Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/153292/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/153291/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
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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
http://obiavidnes.com/obiava/153290/razgovoren-angliyski

Тонколона JBL GO Plus BK
Тонколона JBL GO Plus BK, 1.0, RMS 3W, 3.5mm jack/Bluetooth, черна, 730mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/153289/tonkolona-jbl-go-plus-bk

ОЧАРОВАНИЕТО НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И СЪРБИЯ ОТ ВАРНА
Маршрут: Варна – Пирот- Ниш – Жича- Кралево – Чачак- Вишеград- Сараево – Мостар – Благай – Сараево – Вишеград –
Крушевац – Ниш- София-Варна
Дати: 20.09.18 ,17.10.18, 07.11.18
Продължителност: 5 дни / 4 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 455 лв.
Цената включва:
– транспорт с лицензиран за международни превози автобус
– всички пътни, магистрални и гранични такси
– туристическа такса и паркинг
– 2 нощувка със закуска и вечеря / на отиване една и на връщане една / в хотел 3* в района на Кралево, Чачак или
Крагуевац
– 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 3* в Сараево
– местен екскурзовод
– медицинска застраховка за лица до 69 г.
– посещение на манастира Жича
– Фото пауза при мостът на Дрина
– Посещение на Андричград – каменният град на Емир Костурица
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– Пешеходна обиколка на местни забележителности в Сараево
– Целодневна екскурзия до град Мостар и Благай с разглеждане на бекташкия дервишки манастир
– Посещение на етноселище Дървенград -дървения град на Емир Костурица
– Фото пауза и самостоятелно разглеждане на централната част на Ниш
Цената не включва:
Екскурзия до Босненските пирамиди – 10 евро / 20 лева с включени транспорт и паркинг / без входна такса при минимум
30 туриста
Доплащане за медицинска застраховка за лица над 70 години – 10 лева
лица на 85г. и повече години не се застраховат!
Входни такси на обектите:
– вход за манастира Жича – 1 евро / 100 динара
– входна такса за Дървения град – 2,50 евро / 300 динара
– разходка с влакчето Носталгия / при възможност- не е гарантирана поради техническа
неизправност или лоши метеорологична обстановка / – 5 евро / 600 динара
– Дервишкото теке в Благай – 2 евро / 4 босненски марки
– Входна такса музея при Босненските пирамиди – 1 евро / 2 босненски марки
– тунелите при босненските пирамиди – 10 евро / 20 босненски марки
http://obiavidnes.com/obiava/153288/ocharovanieto-na-bosna-i-hercegovina-i-syrbiya-ot-varna

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1.1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало
: 15.09.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153287/kurs-po-italianski-ezik--b11

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ C1.1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, ниво C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 02.09.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153286/kurs-po-italianski-c11

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
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основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 02.09.2018 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153285/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 15.07.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153284/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 17.07.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153283/kurs-po-frenski-ezik--a2

Вечерен курс по португалски С1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език за ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.00
до 20.00 часа. Цена 250 лв. Начало : 03.09.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153282/vecheren-kurs-po-portugalski-s1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 16.07.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153281/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – С1 ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък
от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало : 04.09.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153280/kurs-po-portugalski-ezik--s1-nivo

Вечерен курс по испански А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. По
време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда всеки вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало :
17.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153279/vecheren-kurs-po-ispanski-a1

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
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Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153278/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 14.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153277/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 17.09.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153276/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 18.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg

Страница 38/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.07.2018

http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153275/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Курс по английски език – за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 17.07.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153274/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 17.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153273/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 17.07.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153272/kurs-po-nemski-ezik--a2

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
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седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 16.07.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153271/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 17.06.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153270/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153269/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

нимфоманка търси разкрепостен мъж
ненаситна нимфоманка търси разкрепостен мъж за бурни секс срещи навит ли си пиши ми на номер 162221 с текст
велина-029 да си разменим телефоните или скайп моля само опитни мъже да ми пишат
http://obiavidnes.com/obiava/153268/nimfomanka-tyrsi-razkreposten-myj

палава вдовичка с терен търси мъж за френски ласки
35г весела и палава вдовичка с терен търси мъж за френски ласки и хубав секс пиши ми на номер 191997 с текст кати-179
давам ти адреса си веднага идвай
http://obiavidnes.com/obiava/153267/palava-vdovichka-s-teren-tyrsi-myj-za-frenski-laski

жена търси секс без обвързване
29г жена търси секс без обвързване и ангажименти имам терен и кола пиши ми на номер 191982 с текст роси-221 прати
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ми телефона или скайпа си за да се свържа с теб сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/153266/jena-tyrsi-seks-bez-obvyrzvane

ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН ЛЮБОВНИК ЗА СРЕЩИ ПРЕЗ ДЕНЯ
СТРАСТНА 33Г ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТЕН ЛЮБОВНИК ЗА СРЕЩИ ПРЕЗ ДЕНЯ ИМАМ ТЕРЕН ПИШИ МИ НА
НОМЕР 191911 С ТЕКСТ ЛИЯ-157 ЗА АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА УГОВОРКА
http://obiavidnes.com/obiava/153265/tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

търси приятелство и дълготрайна връзка
26г разведена без деца търси приятелство и дълготрайна връзка с отговорен романтичен мъж пиши ми на номер 191910
с текст меги-188 да намерим любовта отново света е за двама
http://obiavidnes.com/obiava/153264/tyrsi-priyatelstvo-i-dylgotrayna-vryzka

Телевизор Samsung 55NU7652
Телевизор Samsung 55NU7652, 55" (139.70 cm) 4K/UHD Smart LED TV, DVB-T2CS2, LAN, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/153263/televizor-samsung-55nu7652

lipovon
Липовон е един революционен продукт с който само за месец ще свалите от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12
килограма само за 30 дни. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153262/lipovon

Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange (Портокал)
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange (Портокал), 64–1280x оптично увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/153261/mikroskop-levenhuk-rainbow-50l-plus-orange-portokal

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ГАРАНТИРАНА
100% РАБОТА С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ГАРАНТИРАНА
РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО
ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селско
стопанство,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за
сладолед,цех за зеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според
квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони
/1500 евро/.За всички работни места седмичен аванс 40 евро.ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита
икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на
възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/153260/chehiya-bez-komision-i-posrednici-bezplaten-transport-garantirana-100-rabota-s-do

Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime (Лайм)
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime (Лайм), 64–1280x оптично увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/153259/mikroskop-levenhuk-rainbow-50l-plus-lime-laym

kamagra jelly
Камагра Гелчета с различни вкусове за приятни сексуални преживявания.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153258/kamagra-jelly
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32GB SDHC
32GB SDHC, Kingston Canvas React SDR/32GB, UHS-I V30, скорост на четене 100 MB/sec, скорост на запис 70 MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/153257/32gb-sdhc

64GB SDXC
64GB SDXC, Kingston Canvas React SDR/64GB, UHS-I V30, скорост на четене 100 MB/sec, скорост на запис 80 MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/153256/64gb-sdxc

256GB SDXC
256GB SDXC, Kingston Canvas React SDR/256GB, UHS-I V30, скорост на четене 100 MB/sec, скорост на запис 80 MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/153255/256gb-sdxc

Проектор Acer Projector S1286H
Проектор Acer Projector S1286H, DLP,3D ready, XGA (1024 x 768), 3500 lm, 20,000:1, HDMI, VGA, AUX
http://obiavidnes.com/obiava/153254/proektor-acer-projector-s1286h

128GB SDXC
128GB SDXC, Kingston Canvas React SDR/128GB, UHS-I V30, скорост на четене 100 MB/sec, скорост на запис 80 MB/sec
http://obiavidnes.com/obiava/153253/128gb-sdxc

Настолен компютър Lenovo IdeaCentre Y710 Cube (90FL003QRI)
Настолен компютър Lenovo IdeaCentre Y710 Cube (90FL003QRI), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700K 4.0/4.20 GHz,
NVIDIA GeForce GTX1080 8GB DDR5, 8GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/153252/nastolen-kompyutyr-lenovo-ideacentre-y710-cube-90fl003qri

Бинокъл Levenhuk Atom 20x50
Бинокъл Levenhuk Atom 20x50, 20x оптично увеличение, 50mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране към
триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153251/binokyl-levenhuk-atom-20x50

Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Moonstone
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L Moonstone, увеличение до 400x, набор за експерименти
http://obiavidnes.com/obiava/153250/mikroskop-levenhuk-rainbow-2l-moonstone

Sexshop за еротично бельо и секс играчки. Купи онлайн!
Купете на ниски цени еротично бельо, вибратори, секс играчки,
дилда. 100% гарантирана дискретност при доставка от нашият секс магазин!
http://obiavidnes.com/obiava/153249/sexshop-za-erotichno-belyo-i-seks-igrachki-kupi-onlayn

iMatrak - Матрак за теб. Онлайн магазин за матраци.
Голямо разнообразие от матраци и продукти за съня. Само утвърдени марки
матраци с отстъпки до -50%. Качество и комфорт.
http://obiavidnes.com/obiava/153248/imatrak---matrak-za-teb-onlayn-magazin-za-matraci

Климатици София
Климатици София, Перник, Дупница и Пловдив. Евтини и качествени
климатици с монтаж и оглед на място. Известни и най-добрите марки.
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Ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/153247/klimatici-sofiya

bet365 с Бонус от 100 лв. за нова регистрация
Регистрация в bet365 сега ти носи 100 лв. бонус за нови клиенти.
Ето как да вземеш бонуса
http://obiavidnes.com/obiava/153246/bet365-s-bonus-ot-100-lv-za-nova-registraciya

Кухненски кантар Tefal BC5134V0
Кухненски кантар Tefal BC5134V0, дигитален, до 5 кг., автоматично изключване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/153245/kuhnenski-kantar-tefal-bc5134v0

Бинокъл Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Бинокъл Levenhuk Bruno PLUS 20x80, 20x оптично увеличение, 80mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране
към триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153244/binokyl-levenhuk-bruno-plus-20x80

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis? Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни вкусове. В една опаковка има 7 орални гелчета,
които се приемат през устата със седем страхотни вкуса. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153243/apcaliscialis

Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone, увеличение до 640x, набор за експерименти
http://obiavidnes.com/obiava/153242/mikroskop-levenhuk-rainbow-2l-plus-moonstone

Цифров кантар Tefal PP1078VO
Цифров кантар Tefal PP1078VO, капацитет до 150 кг., бял
http://obiavidnes.com/obiava/153241/cifrov-kantar-tefal-pp1078vo

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/153240/kamagra-gold

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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153239/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153238/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
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• 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153237/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153236/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
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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
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/153235/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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 – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153234/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
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/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153233/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153232/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”.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153231/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153230/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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153229/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153228/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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153227/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
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 – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153226/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153225/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153224/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153223/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153222/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153221/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153220/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”
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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153219/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153218/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153217/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153216/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153215/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153214/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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153213/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153212/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Moonstone
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Moonstone, увеличение до 800x, набор за експерименти
http://obiavidnes.com/obiava/153211/mikroskop-levenhuk-rainbow-50l-moonstone

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Страница 57/79
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153210/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Бинокъл Levenhuk Bruno PLUS 15x70
Бинокъл Levenhuk Bruno PLUS 15x70, 15x оптично увеличение, 70mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране
към триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153209/binokyl-levenhuk-bruno-plus-15x70

Цифров микроскоп Levenhuk DTX 50
Цифров микроскоп Levenhuk DTX 50, увеличение до 400x, цифрова камера 1,3Mpx, с триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153208/cifrov-mikroskop-levenhuk-dtx-50

Слънцезащитни системи от Сън Протекшън ЕООД
Директен дистрибутор на слънцезащитни системи от Pratic. С над 10 годишен опит и множество изградени обекти в
страната, хотелски комплекси по родното Черноморие, заведения, ресторанти и частни домове. Sun Protection
предоставя широка гама от продукти за покриване, преграждане и затваряне на пространства чрез фасадни и други
системи за открити площи: перголи за тераси, веранди, барбекюта, заведения, детски кътове и множество други.
http://obiavidnes.com/obiava/153207/slyncezashtitni-sistemi-ot-syn-protekshyn-eood

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
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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/153206/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/153205/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
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
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http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/153204/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Течнокристален цифров микроскоп Levenhuk DTX 500
Течнокристален цифров микроскоп Levenhuk DTX 500, увеличение до 500x, цифрова камера 5Mpx
http://obiavidnes.com/obiava/153203/technokristalen-cifrov-mikroskop-levenhuk-dtx-500

sexstimulanti kamagra
Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто решение за всеки мъж! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153202/sexstimulanti-kamagra

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/153201/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Биологичен микроскоп Levenhuk 320
Биологичен микроскоп Levenhuk 320
http://obiavidnes.com/obiava/153200/biologichen-mikroskop-levenhuk-320

Бинокъл Levenhuk Atom 10-30x50
Бинокъл Levenhuk Atom 10-30x50, 10-30x оптично увеличение, 50mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране към
триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153199/binokyl-levenhuk-atom-10-30x50

Аудио система AVerMedia SonicBlast GS331
Аудио система AVerMedia SonicBlast GS331, 2.0, геймърска soundbar десктоп система за бюро, 40W (2x 20W), Bluetooth
4.0, USB, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/153198/audio-sistema-avermedia-sonicblast-gs331

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153197/otslabni-s-lida

Фритюрник Tefal FR510170
Фритюрник Tefal FR510170, вместимост 3л./1.2 кг, таймер, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/153195/frityurnik-tefal-fr510170

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153194/kamagra-gel
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Спестете вода! Масажираща СПА слушалка с функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/153193/spestete-voda-masajirashta-spa-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Аудио система AVerMedia SonicBlast GS333
Аудио система AVerMedia SonicBlast GS333, 2.1, геймърска soundbar десктоп система за бюро, 60W (2x 12W + 36W),
Bluetooth 4.0, USB, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/153192/audio-sistema-avermedia-sonicblast-gs333

Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Amethyst
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L PLUS Amethyst, увеличение до 1280x, набор за експерименти
http://obiavidnes.com/obiava/153190/mikroskop-levenhuk-rainbow-50l-plus-amethyst

Бинокъл Levenhuk LabZZ B2
Бинокъл Levenhuk LabZZ B2, 6x оптично увеличение, 21mm диаметър на лещата
http://obiavidnes.com/obiava/153189/binokyl-levenhuk-labzz-b2

Монитор Hannspree Hanns G HS 278 UPB
Монитор Hannspree Hanns G HS 278 UPB, 27" (68.58 cm) TFT-LED панел, Full HD, 5ms, 80 000 000:1, 300cd/m2, Display
Port, HDMI, D-Sub, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153188/monitor-hannspree-hanns-g-hs-278-upb

Блендер Tefal BL962B38
Блендер Tefal BL962B38, 6 ножа, 8 автоматични програми, функция за чупене на лед, 1300W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153187/blender-tefal-bl962b38

Бинокъл Levenhuk Sherman PRO 8x32
Бинокъл Levenhuk Sherman PRO 8x32, 8x оптично увеличение, 32mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране към
триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153186/binokyl-levenhuk-sherman-pro-8x32

Switch Cisco SG550X-24MPP-K9-EU
Switch Cisco SG550X-24MPP-K9-EU, 24x 10/100/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 2x 10GE Copper SFP+ Combo ports, 2x SFP+
ports
http://obiavidnes.com/obiava/153185/switch-cisco-sg550x-24mpp-k9-eu
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Телескоп Levenhuk LabZZ Т3
Телескоп Levenhuk LabZZ Т3, 175x оптично увеличение, 60 mm диаметър на лещата, 700 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153184/teleskop-levenhuk-labzz-t3

kamagra gel+кamagra gold
Kamagra gel + Kamagra gold.7 гелчета + 4 таблетки камагра на атрактивната цена 29.90 лв. за двете опаковки.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153183/kamagra-gelkamagra-gold

Маша за коса Rowenta CF2132 FOM
Маша за коса Rowenta CF2132 FOM, керамично покритие, загряване до 1 минута, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153182/masha-za-kosa-rowenta-cf2132-fom

Бинокъл Levenhuk Sherman PRO 8x42
Бинокъл Levenhuk Sherman PRO 8x42, 8x оптично увеличение, 42mm диаметър на лещата, възможност за адаптиране към
триножник
http://obiavidnes.com/obiava/153181/binokyl-levenhuk-sherman-pro-8x42

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за седем дни. Освен, че са много приятни са
гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. Качествена и здрава ерекция е гарантирана.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153179/kamagra-jelly

Бинокъл Levenhuk Rainbow 8x25 Orange (Портокал)
Бинокъл Levenhuk Rainbow 8x25 Orange (Портокал), 8x оптично увеличение, 25mm диаметър на лещата
http://obiavidnes.com/obiava/153177/binokyl-levenhuk-rainbow-8x25-orange-portokal

Телескоп Levenhuk Skyline 60x700 AZ
Телескоп Levenhuk Skyline 60x700 AZ, 175х оптично увеличение, 60 mm диаметър на лещата, 700 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153176/teleskop-levenhuk-skyline-60x700-az

Прахосмукачка Finlux FCH-2626M
Прахосмукачка Finlux FCH-2626M, без торба, клас А, 5 степенна система на филтриране, 3 литра вместимост на
контейнера, 900W, сива
http://obiavidnes.com/obiava/153168/prahosmukachka-finlux-fch-2626m

ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА - БУДАПЕЩА – БРАТИСЛАВА
Маршрут: Варна – София – Белград – Будапеща – Виена – Братислава- София - Вар
Дати: 12.12.2018,
Продължителност: 5 дни / 3 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 345 лв.
3 нощувки със закуски хотели 3*
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РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 10.09.18 !!!
Пакетната цена включва
- Транспорт с лицензиран автобус за международни превози
- 3 нощувки със закуски в хотел от които:
- 1 – в Будапеща в хотел Зугло 3* http://www.zuglohotel.hu/
- 2 – във Виена хотел Lenas West 3*/ Периферно разположен /
- водач представител от агенцията през цялото пътуване
- медицинска застраховка за лица до 65 год.
- гранични и магистрални такси
- Екскурзоводско обслужване от местни лицензирани екскурзоводи на български език за допълнителните мероприятия.
- Посещение на Outlet Pandorf градче – Маркови стоки на много намалени цени
- посещение на Братислава и пешеходна обиколка в централната част на града с местен екскурзовод на български език
Пакетната цена не включва
- Панорамна обиколка на Будапеща – 10 евро / 20 лв /
- Нощна Разходка с корабче по р. Дунав в Будапеща- 15 евро / около 1 ч. с торта и шампанско /-30 лв
- Обиколка "Светлините на нощна коледна Виена с посещение на коледен базар„ – 15 евро / 30 лв/
- Панорамна автобусна и пешеходна обиколка на Виена + посещение на двореца Шьонбрун - 35евро / включена входна
такса за двореца ,местен лицензиран екскурзовод на български език,слушалки по време на тура/ - 70 лв
- Разходи от личен характер
- Медицинска застраховка за лица над 65 год. – 6 лв / лица над 80 год. не се застраховат
- Доплащане за настаняване в единична стая – 90 лв
- Трети възрастен заплаща стойността на целият пакет и се настанява на редовно легло
http://obiavidnes.com/obiava/153167/predkoledni-bazari-viena---budapeshta--bratislava

Мишка Lenovo Mini Optical M20
Мишка Lenovo Mini Optical M20, оптична, 1000dpi, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153166/mishka-lenovo-mini-optical-m20

Прахосмукачка Finlux FCH-2555M
Прахосмукачка Finlux FCH-2555M, с торба, клас А, Хепа филтър, 4.2 м. кабел, 900W, сива
http://obiavidnes.com/obiava/153164/prahosmukachka-finlux-fch-2555m

sexstimulanti gin seng max
Gin Seng Max не само е най-търсения секс стимулант, но е направен напълно натурално от билкови екстракти.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153163/sexstimulanti-gin-seng-max

САЙТ С ХУБАВИ ЖЕНИ , ВЛЕЗ В НЕГО ТИ WWW.GEPIMEBG.COM
САЙТ С ХУБАВИ ЖЕНИ , ВЛЕЗ В НЕГО ТИ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/153158/sayt-s-hubavi-jeni--vlez-v-nego-ti-wwwgepimebgcom

Телескоп Levenhuk Skyline 76x700 AZ
Телескоп Levenhuk Skyline 76x700 AZ, 76 mm диаметър на лещата, 700 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153157/teleskop-levenhuk-skyline-76x700-az

ОНЛАЙН
ЧАТ,СЕКС
WWW.GEPIMEBG.COM

ЗАПОЗНАНСТВА,ЕРОТИЧНИ
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ОНЛАЙН ЧАТ,СЕКС ЗАПОЗНАНСТВА,ЕРОТИЧНИ ЗАБАВЛЕНИЯ-ПОСЕТИ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/153156/onlayn-chatseks-zapoznanstvaerotichni-zabavleniya-poseti-wwwgepimebgcom

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се от НАЙ – НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр. София за шофьорски курс!
ЦЕНА – 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ !
* - 259 лв. шофьорски курс
* - 240 лв. такси за всички изпити
Най – ниската цена за шофьорски курс!
Без скрити такси!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение!
Следващ курс от 09.07.2018 г.
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/153155/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Телескоп Levenhuk Skyline Travel 80
Телескоп Levenhuk Skyline Travel 80, 132x оптично увеличение, 80 mm диаметър на лещата, 400 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153154/teleskop-levenhuk-skyline-travel-80

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/153153/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Родопска приказка - екскурзия до Родопите
Маршрут: Варна – Асеновата крепост – Бачковски манастир –Кръстова гора - Пампорово – Смолянските езера – Смолян
– Кърджали – Ивайловград – Маджарово - Мезек- Варна
Дати: 20.07.2018 – ПРЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Продължителност: 3 дни / 2 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 189 лв.
Програма
1.ден ВАРНА – ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД- БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - КРЪСТОВА ГОРА
Ранно сутрешно потегляне; пътуване във вътрешността на страната до Пловдив; пешеходна разходка из
калдъръмените улици на Стария град – Античният театър, Римският стадион и форум, Небет тепе, Часовниковата
кула, галерия „Златю Бояджиев“, пложад Джумаята и Джумая джамия, Античната жилищна сграда Ирини, и църквата
“Св. Константин и Елена”; свободно време в централната част на града за обяд и почивка в Цар Симеоновата градина.
Отпътуване за Асеновград, тук ще посетим Асеновата Крепост, тя е най-атрактивната и често посещавана
туристическа забележителност около Асеновград. Безспорното обаяние и мистериозност на тази архитектурна
забележителност вдъхновяват и си заслужава да бъде видяна.
Отпътуване за Бачковския манастир – втория по големина манастир и духовен център в България с над 10-вековни
традиции, съхраняващ чудотворната икона на Богородица; отпътуване за местността Кръстова гора и посещение на
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манастирския комплекс; Кръстова гора е живописно разположена на над 1500 м надморска височина в планинските
склонове на Родопа; мястото е обвито в легенди за Христовия кръст и чудото на изцелението; това е едно от
най-големите християнски средища в страната и привлича многобройни поклонници, вярващи че тук е заровена частица
от Христовия кръст; разходка и свободно време за посещение и разглеждане на основната църква, 12-те параклиса,
посветени на апостолите, извора с чудодейна вода, железния кръст, манастирския магазин.
Настаняване в хотел в района за нощувка
2. ден КРЪСТОВА ГОРА – ПАМПОРОВО – СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА- СМОЛЯН – КЪРДЖАЛИ - ИВАЙЛОВГРАД
Закуска. Потегляне към Смолянските езера с кратка почивка по пътя в Пампорово. Независимо, че не са представени
достоверни данни за съществуването на митичния певец Орфей, много места претендират да са сред тези, където той
е свирел и е огласявал околността с вълшебните звуци на своята лира. Едно такова място са Орфеевите скали в
подножието на връх Снежанка. Под тях се намират и три от най-забележителните Смолянски езера. Преди години
езерата са били над двадесет на брой, но голяма част от тях с течение на времето са затревени, пресъхнали или
превърнати в рибарници. Днес са останали седем, три от които са особено интересни и впечатляващи. Отпътуване за
Кърджали с почивка за обяд в Смолян. Пристигане в Кърджали за манастира на отец Боян Саръев "Св. Успение
Богородично”, едно от най-посещаваните свети места в страната. Напоследък към манастира се стичат много
посетители, тъй като тук освен че се намира кладенец с лековита вода, се съхраняват частици от Кръста Господен.
3. ден ИВАЙЛОВГРАД – МАДЖАРОВО - МЕЗЕК
Закуска. Сутрешна разходка в Ивайловград с посещение на единствената автентична действаща таханджийница в
града. Възможност да се види целият старовремски технологичен цикъл на производство на сусамов тахан. Посещение
на античната вила „Армира“ построена през втората половина на І век сл. Хр. Вилата е архитектурен паметник от
преди 2000 години, който представлява най-пищно украсеният частен дом (дворец) от римската епоха, разкрит в
българските земи. Отпътуване за гр. Маджарово; живописно пътуване по меандрите на река Арда с вдъхновяващи
красиви гледки; фотопауза в природозащитен център „Източни Родопи“ и наблюдение на белоглавите лешояди в
естествената им среда. Посещение на първия по рода си природозащитен център в България, представящ интересни
факти за живота на защитеният вид белоглави лешояди, както и за цялото природно богатство на Източните Родопи;
По пътя за село Мезек посещение на прочутите скални образувания – Каменната сватба и Скалните гъби.
Пристигане в Мезек с посещение на Мезешката гробница, една от най-интересните и внушителни куполни гробници от
микенски тип в Тракия. Датира от IV в. пр. Хр и е запазена напълно в оригиналния си вид. Средновековна крепост
Неузетикон в местността ”Калето” - район важен в стратегическо отношение, както за пътя към Константинопол /
Византия , така и за достъпа към долината на река Арда. Построяването на крепостта се отнася към края на ХІ и
началото на ХІІ в., вероятно по време на управлението на византийският император Алексий І Комнин (1081-1118).
Потегляне към Варна.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- транспорт с комфортен туристически микробус;
- 2 нощувка със закуска в хотел в района на Кръстова гора и Ивайловград категория “3 звезди”;
- посещение на Асеновата крепост;
- посещение на Бачковския манастир;
- посещение на Кръстова гора;
- посещение на Смолянските езера;
- свободно време в Пампорово и Смолян;
- посещение на манастир Св. Успение Богородично”;
- посещение на природозащитен център „Източни Родопи“;
- туристическа програма в Ивайловград и село Мезек с посещение на Вила Армира, таханджийница, Мезешката крепост и
гробница;
- пътни такси;
- екскурзоводско обслужване;
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ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- входни такси на посещаваните обекти;
- разходи от личен характер;
- допълнително мероприятие организиран обяд и/или вечеря в традиционен ресторант;
- доплащане за единична стая;
http://obiavidnes.com/obiava/153148/rodopska-prikazka---ekskurziya-do-rodopite

Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/153147/zaemi-do-7000-lv

lida шише
Хапчетата за отслабване Lida шише действат при всеки.Бързо, трайно и ефикасно отслабване100 % билков продукт.Без
странични ефекти. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153146/lida-shishe

Телескоп Levenhuk Strike 50 NG
Телескоп Levenhuk Strike 50 NG, 200x оптично увеличение, 50 mm диаметър на лещата, 600 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153145/teleskop-levenhuk-strike-50-ng

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153144/individualni-uroci-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
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Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153143/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/153142/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуални уроци по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153141/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Румънски език – индивидуални уроци
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/153140/rumynski-ezik--individualni-uroci
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Унгарски език – индивидуални уроци
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/153139/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
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/153138/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
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/153137/turski-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
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/153136/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
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
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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/153135/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
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/153134/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
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/153133/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
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/153132/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
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
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153131/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
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/153130/portugalski-ezik--individualni-uroci

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/153129/individualno-obuchenie

Пасатор Hotpoint-Ariston HB 0803 UP0
Пасатор Hotpoint-Ariston HB 0803 UP0, 6 корости + турбо режим, 800W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/153128/pasator-hotpoint-ariston-hb-0803-up0

Телескоп Levenhuk Strike 60 NG
Телескоп Levenhuk Strike 60 NG, 200x оптично увеличение, 60 mm диаметър на лещата, 700 mm фокусно разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/153127/teleskop-levenhuk-strike-60-ng

black ant-черна мравка
Черна мравка не само ще ви накара да се почувствате истински мъж в леглото, но и ще излекува вашата еректилна
дисфункиция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153126/black-ant-cherna-mravka

Switch Cisco SG550X-24MP-K9-EU
Switch Cisco SG550X-24MP-K9-EU, 24x 10/100/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 2x 10GE Copper SFP+ Combo ports, 2x SFP+
ports
http://obiavidnes.com/obiava/153125/switch-cisco-sg550x-24mp-k9-eu

Диспенсер Finlux FWD-1921
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Диспенсер Finlux FWD-1921, електронен, кaпaцитeт на охлаждане-2 л/час, капацитет затопляне-5 л/час, 500W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/153124/dispenser-finlux-fwd-1921

Ютия Tefal FV9787E0
Ютия Tefal FV9787E0, парен удар 230 г./мин, вертикална пара, Durilium Airglide Autoclean плоча, антикапкова система,
3000 W
http://obiavidnes.com/obiava/153123/yutiya-tefal-fv9787e0

Ютия Tefal FV9785E0
Ютия Tefal FV9785E0, парен удар 230 г./мин, вертикална пара, Durilium Airglide Autoclean плоча, антикапкова система,
3000 W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153122/yutiya-tefal-fv9785e0

Кухненски кантар Tefal BC5124V0
Кухненски кантар Tefal BC5124V0, дигитален, до 5 кг, панел със сензорни бутони, дисплей с подсветка, бял с декорация
http://obiavidnes.com/obiava/153121/kuhnenski-kantar-tefal-bc5124v0

kamagra gel+кamagra gold
Страхотна промоция на Камагра гел и Камагра Голд. Само сега промоционална цена 7 гелчета + 4 таблетки камагра на
атрактивната цена 29.90 лв. за двете опаковки. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153120/kamagra-gelkamagra-gold

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/153119/kamagra-gel

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/153118/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/153117/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/153116/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

Двуканален електроимпулсен масажен уред SLIMMING MASSAGER
Работи с две двойки електроди, които могат да се използват едновременно, но с различен интензитет на две отделни
зони от тялото. Възможно е да се ползва и от двама души едновременно. С него можете да топите и разграждате
мазнини на различни места от тялото и да оформяте различните мускулни групи - корем, гръб, седалищни части, ръце,
крака, както и оформяне на фигурата като цяло. Освен това, с него можете да правите лечебна терапия и да
премахвате болки в ставите, гърба, раменете, врата. В инструкцията за употреба на български език се предлагат
подробни схеми на акупунктурните точките за терапия при различните видове симптоми и заболявания, както и за
тонизиране и оформяне на различните мускулни групи, съответно при мъжете и при жените. Продължителността на
една процедура е до 15 минути. В една и също зона от тялото можете да си правите по 1-2 процедури дневно. Уредът е с
джобни размери, удобен и лек, за да е навсякъде с вас. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/153115/dvukanalen-elektroimpulsen-masajen-ured-slimming-massager

НЕРА въздухопречиствател за автомобила, дома и офиса
Универсален мини йонизатор, озонатор и ароматизатор със сменяем комплексен филтър (НЕРА, активен карбонов,
фотокатализационен) и вентилатор. Този модел е проектиран преди всичко да ни бъде полезен в автомобила. Да
разгражда и премахва вредните газове, като формалдехид и бензол. Да разсейва умората, да ободрява, да ограничава
бактериите и да ни повишава имунитета. Но този въздухопречиствател е универсален и се препоръчва да бъде ползван
още в помещения с недобро проветрение, като стаи с възрастни хора и деца, офиси, стаи на пушачи, в семейства с
домашни любимци, при хора с дихателни алергии, в новообзаведени жилища. Вижте подробности и поръчайте в е магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/153114/nera-vyzduhoprechistvatel-za-avtomobila-doma-i-ofisa

Професионално Лепене Тапети от майстор НЕПУШАЧ, частно лице съм,латекс и бои
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове ТАПЕТИ( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0877339592

ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО НА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА 0877339592
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Изпълнявам и по трудни и сложни поръчки, НЕ работя за фирми! Частно лице съм, пари взимам след като си свърша
работата!
http://obiavidnes.com/obiava/153113/profesionalno-lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-symlateks-i-boi

черна мравка
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153112/cherna-mravka

Продавам земеделски имот в с. Троица
Продавам земеделски имот с площ от 4.475 дка в землището на с. Троица, обл. Шумен, с лице 32 м към главен път Троица
– Хан Крум. Намира се срещу голямата орехова ферма. Имотът няма сключени договори за аренда или наем. Цена: по
договаряне, може и замяна с друг имот.
http://obiavidnes.com/obiava/153111/prodavam-zemedelski-imot-v-s-troica

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153104/otslabni-s-lida

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 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
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/153103/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/153102/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 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
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/153101/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/153100/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 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
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/153099/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Захранване Raidmax Scorpio Series RX-835AP-S
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Захранване Raidmax Scorpio Series RX-835AP-S, 835W, 80+ Bronze, полу-модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/153098/zahranvane-raidmax-scorpio-series-rx-835ap-s

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153097/ginseng-max

Захранване Raidmax Cobra Series RX-600AE-M
Захранване Raidmax Cobra Series RX-600AE-M, 600W, 80+ Gold, изцяло модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/153094/zahranvane-raidmax-cobra-series-rx-600ae-m

Захранване Raidmax Scorpio Series RX-1000AP-S
Захранване Raidmax Scorpio Series RX-1000AP-S, 1000W, 80+ Bronze, полу-модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/153093/zahranvane-raidmax-scorpio-series-rx-1000ap-s

LED фенер Motorola ReLED MR520
LED фенер Motorola ReLED MR520, 1x 14500 батерия, 300 lm, до 1 час време за работа, удароустойчив, micro USB, IPX-7
водозащита
http://obiavidnes.com/obiava/153092/led-fener-motorola-reled-mr520

LED фенер Motorola ReLED MR550
LED фенер Motorola ReLED MR550, 1x 18650 батерия, 1000 lm, до 1 час време за работа, удароустойчив, micro USB, IPX-7
водозащита
http://obiavidnes.com/obiava/153091/led-fener-motorola-reled-mr550

Фотоапарат Polaroid SNAP TOUCH(розов)
Фотоапарат Polaroid SNAP TOUCH(розов), 13.0 Mpix, 3.5" (8.89cm) сензорен дисплей, Bluetooth, micro USB, MicroSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/153090/fotoaparat-polaroid-snap-touchrozov

Фотоапарат Polaroid SNAP TOUCH(син)
Фотоапарат Polaroid SNAP TOUCH(син), 13.0 Mpix, 3.5" (8.89cm) сензорен дисплей, Bluetooth, micro USB, MicroSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/153089/fotoaparat-polaroid-snap-touchsin

.Net Win Forms / Web Developer
.Net Win Forms / Web Developer
Australian company would like to offer a position for .Net Web Developer with 4+ year experience with an industry leader based in
Adelaide Permanent Position.
We can offer attractive salary base on experience. We can organise working visa. Help with relocation.
To qualify for the visa you have to have:
• University or bachelor degree in IT – preferably software development
• Excellent verbal and written communication skills (have to do test)
• Great team player and self-starter.
You will be responsible for:
• Designing, implementing and testing of new software / website
• Enhancing, maintaining and debugging existing software / website
• Migrating legacy software systems into .Net environment.
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You will need the following skills and experience in this role:
• University or bachelor degree in IT
• 4+ year experience developing .net websites and/or applications
• Asp.net both Webforms and MVC (Razor engine)
• C#, VB
• Solid understanding of MS SQL Server
• Front end skill: HTML, CSS, JavaScript, JQuery
• Strong problem solving and analytical skills
• Capable and willing to support existing code bases, flexibility to move from project to project as needed
• You will report to IT manager
Desirable skills and experience includes:
• SSRS / SSIS / SSAS
• Skills of Pivot Table Reports
• Web Service / WebApi
• Mobile website
• Crystal Report
• The desire to continue learning, practicing and improving your skills
If you are interested please send CV and Cover Letter in English to:
itjobau-adelaide@hotmail.com
Please NOTE: Only shortlisted candidates will be contacted. Interview and test will be organised.
http://obiavidnes.com/obiava/153088/net-win-forms--web-developer

.Net Win Forms / Web Developer
.Net Win Forms / Web Developer
Australian company would like to offer a position for .Net Web Developer with 4+ year experience with an industry leader based in
Adelaide Permanent Position.
We can offer attractive salary base on experience. We can organise working visa. Help with relocation.
To qualify for the visa you have to have:
• University or bachelor degree in IT – preferably software development
• Excellent verbal and written communication skills (have to do test)
• Great team player and self-starter.
You will be responsible for:
• Designing, implementing and testing of new software / website
• Enhancing, maintaining and debugging existing software / website
• Migrating legacy software systems into .Net environment.
You will need the following skills and experience in this role:
• University or bachelor degree in IT
• 4+ year experience developing .net websites and/or applications
• Asp.net both Webforms and MVC (Razor engine)
• C#, VB
• Solid understanding of MS SQL Server
• Front end skill: HTML, CSS, JavaScript, JQuery
• Strong problem solving and analytical skills
• Capable and willing to support existing code bases, flexibility to move from project to project as needed
• You will report to IT manager
Desirable skills and experience includes:
• SSRS / SSIS / SSAS
• Skills of Pivot Table Reports
• Web Service / WebApi

Страница 77/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.07.2018

• Mobile website
• Crystal Report
• The desire to continue learning, practicing and improving your skills
If you are interested please send CV and Cover Letter in English to:
itjobau-adelaide@hotmail.com
Please NOTE: Only shortlisted candidates will be contacted. Interview and test will be organised.
http://obiavidnes.com/obiava/153087/net-win-forms--web-developer

Заеми, кредити, обединение кредити
Ние можем да ви помогнем с истински заем, който да отговори на вашите нужди.
Имате ли нужда от личен или бизнес заем без стрес и
бързо одобрение?
Имате ли нужда от спешен заем днес? Няма кредитни чекове
* ОДОБРЕНИЕ НА КРЕДИТЕ В 60 МИНУТИ!
* ГАРАНТИРАН СЪЩЕН ДЕН ПРЕХВЪРЛЯНЕ!
* 100% ОДОБРЕНИЕ!
* НИСКИ ЛИХВИ!
Свържете се с нас за повече информация относно предложението за заем и ние ще решим вашия финансов проблем.
свържете се с нас по имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/153086/zaemi-krediti-obedinenie-krediti

Бригада тьрси обекти 0988904620
Ние изпълняваме строително-монтажни работи в Жилищното, Промишленото и Гражданско строителство.
Реконструкция и модернизация.
Текуща поддръжка и ремонт.
Строителни консултации.
Със опита който сме придобили през годините, ние сме компетентни в следните дейности
ГРУБ СТРОЕЖ - кофраж армировка бетон зидария дренаж. ПОДПОРНИ СТЕНИ, БАСЕИНИ
ПОКРИВИ, Покривни конструкции, Беседки, Навеси, УСВОЯВАНЕ на ТЕРАСИ, Тавански помещения,
ОГРАДИ - стоманобетонни, тухленни, каменни и метални конструкции тип решетка, ковано желязо и пана, ПОЛАГАНЕ
на тротоарни плочки, бордюри, облицовки с камък и друго.
РЕМОНТИ до КЛЮЧ
ШПАКЛОВКИ, гипсова, циментова, полимерна, силиконова, силикатна, минерална и други. БОЯДЖИИСКИ УСЛУГИ латекс, боя, грунд, фасаген, ЗАМАСКИ - циментови и саморазливни, МАЗИЛКИ - вароциментови, гипсови, венециански и
друг, ПОДОВИ НАСТИЛКИ - гранитогрес, фаиянс, теракот, ламинат, паркет, камък и друго. ФАСАДИ - Топлоизолация,
Хънтър дъглас, Еталбонт и Аргетон, СУХО СТРОИТЕЛСТВО -гипсокартон, преградни стени, окачени тавани, различни
нива, фигури и друго, ВиК -вертикални и хоризовнтални щтрангове, и цялосно оборудване и подръжка, ЕЛЕКТРО У-ГИ нови инсталации, цялосно уборудване и ремонт на стари Гарантирано качество на разумни цени.
ДОГОВОР, който може да бъде нотариално заверен!
Ако залагате на качествено извършена работа от професионалисти потърсете ни.
Къща не се прави всеки ден, Ангел ОБЯВАТА Е АКТУАЛНА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
http://obiavidnes.com/obiava/153085/brigada-tyrsi-obekti-0988904620

Flashgate Ltd. сватбена и бизнес фотография с Юлиян Маринов
Flashgate Ltd. е на световно ниво по отношение на качество и изпълнение, когато става дума за фотографски услуги.
Юлиян Маринов е получил международно признание и завювал завидна репутация благодарение на фотографските си
умения. Той Ви предлага нещо повече от перфектни снимки - предлага сватбена и бизнес фотография без аналог в
сраната. Обадете ни се на 0889007203 и ние не просто ще запечатаме в перфектни кадри най-специалните Ви моменти,
а ще обработим и предадем снимките в кратки срокове, без компромис с качеството. Всичко това Ви предоставяме на
изключително ниски цени - от 149 лв. за услуга. Изберете истинския професионалист! Свържете се с нас сега!
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http://obiavidnes.com/obiava/153084/flashgate-ltd-svatbena-i-biznes-fotografiya-s-yuliyan-marinov

Калъф за лаптоп/таблет LogiLink NB0042
Калъф за лаптоп/таблет LogiLink NB0042, до 10инча (25.4см.), черен
http://obiavidnes.com/obiava/153083/kalyf-za-laptoptablet-logilink-nb0042

Дънна платка ASUS B250 MINING EXPERT
Дънна платка ASUS B250 MINING EXPERT, B250, LGA 1151, 2 x DDR4, PCI (HDMI), 4 x SATA 6Gb/s, 6 x USB 3.1/4 x USB
2.0, OS Windows 10 64-bit/Windows 7 64-bit, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/153082/dynna-platka-asus-b250-mining-expert
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