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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.
http://obiavidnes.com/obiava/154701/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/154734/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/154733/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/154732/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/154731/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/154730/cherna-mravka
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Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
http://obiavidnes.com/obiava/154729/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
http://obiavidnes.com/obiava/154728/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Външно Финансиране
Финансиране Растежа на Бизнеса чрез Частни Инвеститори.
Финансиране на Инвестиционни Планове чрез Преки Инвестиции от Частни Инвеститори, Стратегически
Корпоративни Инвеститори и други.
Представяне на Инвестиционни Планове и Бизнес Намерения на Високо Професионално Ниво пред Частни Инвеститори,
Инвестиционни Фондове, Инвестиционни Компании от България и Чужбина, съпроводени със стратегии, гарантиращи
Привличане на Сериозен Инвеститорски Интерес.
Повече за външно финансиране на сайта на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ
http://obiavidnes.com/obiava/154727/vynshno-finansirane

Преса за коса Rowenta SF7460F0
Преса за коса Rowenta SF7460F0, кератиново покритие, функция "Respect", йонен генератор, LED екран, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/154726/presa-za-kosa-rowenta-sf7460f0

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Line Interactive, 2U
http://obiavidnes.com/obiava/154725/apc-smart-ups

Телевизор Sony KD-49XF7077 49" (124.46 cm) 4K Ultra HD
Телевизор Sony KD-49XF7077 49" (124.46 cm) 4K Ultra HD, HDR, Smart TV, DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2, Wi-Fi, LAN, 3x
HDMI, 3x USB
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http://obiavidnes.com/obiava/154724/televizor-sony-kd-49xf7077-49-12446-cm-4k-ultra-hd

AHD камера Q-See QTH7080B
AHD камера Q-See QTH7080B, насочена "bullet", 2 Mpix(1920x1080@25fps), 3.6mm обектив, IR осветеност (до 30м),
външна, IP6 защита, вандалоустойчива IP66
http://obiavidnes.com/obiava/154723/ahd-kamera-q-see-qth7080b

efbet от 5bet.eu
При нас ще намерите най-подробните и информативни ревюта за букмейкърите на които можете да имате доверие,
като winbet и efbet. Добрата футболна прогноза в комбинация с добър букмейкър е сигурен знак за висок процент на
успеваемост.
5bet
ул. „Родопски извор“ 60, кв. Манастирски ливади, 1680 София
0889 75 66 95
https://5bet.eu/efbet/
http://obiavidnes.com/obiava/154722/efbet-ot-5beteu

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/154721/apc-smart-ups

Готварска печка Sharp KF-66FHMM15WL
Готварска печка Sharp KF-66FHMM15WL, клас A, 62л. обем, 4 нагревателни зони, 6 фyн
http://obiavidnes.com/obiava/154720/gotvarska-pechka-sharp-kf-66fhmm15wl

Кутия AIC RMC3F2-0-XP
Кутия AIC RMC3F2-0-XP, 3U rack mount, mini tower, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/154719/kutiya-aic-rmc3f2-0-xp

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS, 1000VA/700W, Line Interactive, 2U
http://obiavidnes.com/obiava/154718/apc-smart-ups

Слушалки Sony WI-SP500
Слушалки Sony WI-SP500, безжични, микрофон, IPX4, Bluetooth, 8 часа макс. живот на батерията при непрекъснато
възпроизвеждане, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/154717/slushalki-sony-wi-sp500

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/154716/kamagra-gold

Готварска печка Sharp KF-66FVDD22WM-CH
Готварска печка Sharp KF-66FVDD22WM-CH, клас A, 4 нагревателни зони, 56л. обем, 8 фyн
http://obiavidnes.com/obiava/154715/gotvarska-pechka-sharp-kf-66fvdd22wm-ch
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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/154714/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/154713/cialis

Телевизор Sony KD-43XF7077 43" (109.22 cm) 4K Ultra HD
Телевизор Sony KD-43XF7077 43" (109.22 cm) 4K Ultra HD, HDR, Smart TV, DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2, Wi-Fi, LAN, 3x
HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/154712/televizor-sony-kd-43xf7077-43-10922-cm-4k-ultra-hd

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/154711/viagra

Професионална SEO оптимизация на уеб сайтове и онлайн магазини
Искате високо класиране на сайта си в Google?
Искате повече клиенти и продажби?
Това е възможно, и то на достъпна цена, при нас!
SEO е инвестиция. Ако искате да присъствате на пазара дълго време, тогава няма нужда да се замисляте имате ли
нужда от SEO оптимизация или не.
Предлагаме Ви професионална SEO оптимизация на уеб сайтове и онлайн магазини за ТОП резултати.
Цялостна On-Page и Off-Page оптимизация.
Изработка и техническа поддръжка на уеб сайтове и онлайн магазини, SEO консултации и одити.
SEO агенция Монтеди - https://montedi.com
http://obiavidnes.com/obiava/154710/profesionalna-seo-optimizaciya-na-ueb-saytove-i-onlayn-magazini

Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини
Изработка на лични и фирмени уеб сайтове и онлайн магазини с уникална визия, подходящи за всички видове мобилни
устройства.
Всеки изработен сайт е съобразен с новите технологии и изисквания в уеб дизайна и разполага с лесен административен
панел за управление.
При създаваните от нас уеб сайтове са приложени най-добрите SEO практики и преди да ги предадем на клиента се
преглеждат от нашите SEO експерти.
Кратки срокове и Достъпни цени.
Професионална SEO оптимизация на уеб сайтове за постигане на максимално добри позиции в търсачките, поддръжка на
уеб сайтове и онлайн магазини.
SEO агенция Монтеди - https://montedi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/154709/izrabotka-na-ueb-saytove-i-onlayn-magazini

Слушалки Sony WI-SP500
Слушалки Sony WI-SP500, безжични, микрофон, IPX4, Bluetooth, 8 часа макс. живот на батерията при непрекъснато
възпроизвеждане, бели
http://obiavidnes.com/obiava/154708/slushalki-sony-wi-sp500

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/154707/cherna-mravka

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/154706/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
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– 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/154705/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/154704/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
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– 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/154703/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Слушалки Sony WI-SP500
Слушалки Sony WI-SP500, безжични, микрофон, IPX4, Bluetooth, 8 часа макс. живот на батерията при непрекъснато
възпроизвеждане, розови
http://obiavidnes.com/obiava/154702/slushalki-sony-wi-sp500

APC Smart-UPS
APC Smart-UPS, 1000VA/700W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/154700/apc-smart-ups

Слушалки Sony WI-SP500
Слушалки Sony WI-SP500, безжични, микрофон, IPX4, Bluetooth, 8 часа макс. живот на батерията при непрекъснато
възпроизвеждане, черни
http://obiavidnes.com/obiava/154699/slushalki-sony-wi-sp500

Готварска печка Sharp KF-66FVDD22IM-CH
Готварска печка Sharp KF-66FVDD22IM-CH, клас A, 4 нагревателни зони, 58л. обем, 8 фyн
http://obiavidnes.com/obiava/154698/gotvarska-pechka-sharp-kf-66fvdd22im-ch

Кутия AIC RMC-2P-0-2
Кутия AIC RMC-2P-0-2, 2U rack mount, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/154697/kutiya-aic-rmc-2p-0-2

APC Smart-UPS C
APC Smart-UPS C, 1500VA/900W, Line Interactive, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/154696/apc-smart-ups-c

Телевизор Sony KD-49XF7096 49" (124.46 cm) 4K Ultra HD
Телевизор Sony KD-49XF7096 49" (124.46 cm) 4K Ultra HD, HDR, Smart TV, DVB-C / DVB-T/T2 / DVB-S/S2, Wi-Fi, LAN, 3x
HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/154695/televizor-sony-kd-49xf7096-49-12446-cm-4k-ultra-hd

Клавиатура за лаптоп Asus Eee PC 1000 1000H 904HA 905 Black US / UK
Клавиатура за лаптоп Asus Eee PC 1000 1000H 904HA 905 Black US / UK
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http://obiavidnes.com/obiava/154691/klaviatura-za-laptop-asus-eee-pc-1000-1000h-904ha-905-black-us--uk

Лаптоп Lenovo V330 (81B0004XBM)(сив)
Лаптоп Lenovo V330 (81B0004XBM)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 14"(35.56 cm) Full HD
Display & AMD Radeon 530 2GB (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD PCIe, 1x USB 3.1 (Type-C), Microsoft® Windows® 10 Pro (64
bit), 1.75kg
http://obiavidnes.com/obiava/154690/laptop-lenovo-v330-81b0004xbmsiv

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus X453 X553 X553M X553MA
http://obiavidnes.com/obiava/154689/ventilator-za-laptop

Обезвлажнител Rohnson R-9420
Обезвлажнител Rohnson R-9420, 5.5 л. вместимост на резервоара, за помещения до 120 m
http://obiavidnes.com/obiava/154688/obezvlajnitel-rohnson-r-9420

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus X55V X55VD X45C X45VD R500V K55VM За (за модели с вградено видео) 9mm
http://obiavidnes.com/obiava/154687/ventilator-za-laptop

Дънна платка за сървър ASRock Rack EP2C612D8-2T8R
Дънна платка за сървър ASRock Rack EP2C612D8-2T8R, LGA2011, DDR4 RDIMM& LR DIMM, 3x LAN1000, 6x SATA 6Gb/s,
4x sSATA 6Gb/s, RAID 0, 1, 5, 10, 2x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/154683/dynna-platka-za-syrvyr-asrock-rack-ep2c612d8-2t8r

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/154682/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire 5810 5810T 5536 5536G, US/UK, с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154681/klaviatura-za-laptop-acer
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Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus N55 (4 кабела)
http://obiavidnes.com/obiava/154680/ventilator-za-laptop

Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия Eee PC 1000HA
Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия Eee PC 1000HA, 1002HA, 1000HD, 1000HC, White, US / UK с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154679/klaviatura-za-laptop-asus-syvmestima-sys-seriya-eee-pc-1000ha

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire One 751H (ZA3) 752, бяла, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154676/klaviatura-za-laptop-acer

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus S400 S400C S400CA S500 S500C S500CA
http://obiavidnes.com/obiava/154672/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus K56CA X450 X550 (За single HeatSink copper cooling pipe) Type 1
http://obiavidnes.com/obiava/154671/ventilator-za-laptop

Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия X301
Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия X301, X301A, (palmrest with keyboard), black, US/UK с Кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154670/klaviatura-za-laptop-asus-syvmestima-sys-seriya-x301

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Asus U41 U41J U41JF
http://obiavidnes.com/obiava/154662/ventilator-za-laptop

Стъкла ZEISS с UV Protect технология в Гранд Оптикс
UV радиацията уврежда кожата, но излагането на UV лъчи е много по –вредно за очите, клепачите и околоочната
повърхност. Белите стъкла ZEISS с UV Protect Technology осигуряват пълна UV защита на очите и кожата около тях,
еквивалентна на слънчеви очила от най-висок клас.
http://obiavidnes.com/obiava/154661/stykla-zeiss-s-uv-protect-tehnologiya-v-grand-optiks

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire 5235 5335 5535 5735, черна, US/UK, с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154660/klaviatura-za-laptop-acer

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим със Samsung R70 R560 R700 P208 P210 Q208 Q210
http://obiavidnes.com/obiava/154659/ventilator-za-laptop

Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия G72
Клавиатура за лаптоп Asus съвместима със серия G72, G72Gx, G73, F50, F50S, Black, Frame Black, Backlit Glossy, US / UK
http://obiavidnes.com/obiava/154658/klaviatura-za-laptop-asus-syvmestima-sys-seriya-g72

Страница 9/45

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2018

Предлагам френска наслада на дами
Здравейте!
Имате желание за нещо различно,палаво,щуро?Желаете релакс след тежкия работен ден?Искате някой да ви поглези
неангажиращо и без условия?Тогава ме потърсете-предлагам ви френски ласки при отлична хигиена и
дискретност-очаквам същото и от вас!Гарантирано удоволствие!Само на ваш терен или където пожелаете – в
автомобила ви,апартамент,хотел,офис,даже и навън.На 33 съм.
За връзка с мен,скайп - frenska_za_dami1
http://obiavidnes.com/obiava/154657/predlagam-frenska-naslada-na-dami

Вентилатор + HeatSink за лаптоп
Вентилатор + HeatSink за лаптоп, съвместим с Acer Aspire V5-122P
http://obiavidnes.com/obiava/154656/ventilator--heatsink-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Acer Aspire 8943 8943G
http://obiavidnes.com/obiava/154655/ventilator-za-laptop

Тонколона Sony SRS-XB41
Тонколона Sony SRS-XB41, безжична, 2.0, Bluetooth, NFC, IP67, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/154654/tonkolona-sony-srs-xb41

Лаптоп Lenovo V330-14IKB (81B0005RBM)(сив)
Лаптоп Lenovo V330-14IKB (81B0005RBM)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 14" (35.56 cm)
FULL HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10, 1.75 kg
http://obiavidnes.com/obiava/154653/laptop-lenovo-v330-14ikb-81b0005rbmsiv

Дисплей за Sony Xperia ZR C5503 / C5502
Дисплей за Sony Xperia ZR C5503 / C5502, LCD, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154652/displey-za-sony-xperia-zr-c5503--c5502

levitra,levitra
Levitra 10 таблетки е секс стимулант, който е най-използван през последните години. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/154651/levitralevitra

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с MSI VR600X VR610
http://obiavidnes.com/obiava/154650/ventilator-za-laptop

kamagra gold
Секс хапче Камагра действа бързо и безотказно. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/154649/kamagra-gold

Дънна платка за сървър Tyan S5502GM3NR
Дънна платка за сървър Tyan S5502GM3NR, LGA1156, DDR3 RDIMM/UDIMM, 3x LAN1000, 6x SATA 3Gb/s, RAID 0/1/10/5,
2x 2.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/154648/dynna-platka-za-syrvyr-tyan-s5502gm3nr
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Дисплей за Sony Xperia Z L36H
Дисплей за Sony Xperia Z L36H, LCD, с тъч
http://obiavidnes.com/obiava/154647/displey-za-sony-xperia-z-l36h

Дънна платка за сървър ASRock Rack EPC612D8
Дънна платка за сървър ASRock Rack EPC612D8, LGA2011, DDR4 LR/R/ECC and NVDIMM, 3x LAN1000, 6x SATA 6Gb/s, 4x
SATA 6Gb/s, RAID 0, 1, 5, 10, 2x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/154645/dynna-platka-za-syrvyr-asrock-rack-epc612d8

Дънна платка за сървър ASRock Rack
Дънна платка за сървър ASRock Rack, EP2C612D8-8R, LGA2011, DDR4 RDIMM and LRDIMM, 3x LAN1000, 10x SATA 6Gb/s,
RAID 0, 1, 5, 10, 2x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/154642/dynna-platka-za-syrvyr-asrock-rack

lipovon
Lipovon e продукт, който е използван от хиляди хора по света и действа на всеки без изключения.Няма вариант да не
ОТСЛАБНЕТЕ. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/154638/lipovon

Дисплей за Sony Xperia M C1904 / C1905
Дисплей за Sony Xperia M C1904 / C1905, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154637/displey-za-sony-xperia-m-c1904--c1905

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Acer Aspire 4820T 4820 4820Z 4820TZ 5820 5820Т 5820TZ 4745 4745G 4553 G 4625G
4820TG 5820TG
http://obiavidnes.com/obiava/154628/ventilator-za-laptop

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire 3830 4755, без рамка, черна, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154626/klaviatura-za-laptop-acer

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Dell Inspiron N4110 M4110 N4120 Vostro 3450
http://obiavidnes.com/obiava/154618/ventilator-za-laptop

Клавиатура за лаптоп Asus F5R
Клавиатура за лаптоп Asus F5R, F5RL, F5S, F5SL, US / UK
http://obiavidnes.com/obiava/154617/klaviatura-za-laptop-asus-f5r

Продавам вили в курортен комплекс "Върбица"
Продавам две вили в груб строеж с площ от 112 кв.м и 104 кв.м в планинския курортен комплекс "Върбица", обл. Шумен.
Вилите са разположени на главната алея, водеща към лековит минерален извор и граничат с две малки планински реки.
Местоположение на вилите: до минерален извор - 100 м, до ресторант - 100 м, до спортен комплекс с фитнес зали и
плувен басейн - 300 м, до летище Варна и Бургас - 150 км. Разстоянието между вилите е 100 м.
Цена: 70 000 лв
http://obiavidnes.com/obiava/154616/prodavam-vili-v-kurorten-kompleks-vyrbica
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курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате
възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други
длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. С Държавно Свидетелство
образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154615/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154614/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
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- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154613/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „Фризьорство”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/154612/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Професионален курс „Козметика”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154611/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” (на барове, дискотеки,
ресторанти и пасажерски кораби), специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154610/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Сладкар“ дистанционно обучение (за цялата страна)
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154609/kurs-sladkar-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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/154608/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 – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 24.09.2018
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/154607/kurs-po-italianski-c11

Страница 14/45

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.07.2018

Вечерен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично –вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа.
Начало : 18.09.2018 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/154606/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 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/154605/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по португалски език ниво 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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154604/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-s1

Вечерен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender ortugu
http://obiavidnes.com/obiava/154603/vecheren-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti
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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/154602/kurs-po-portugalski-ezik--s1-nivo

Вечерен курс по испански за начинаещи
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 :
18.09.2018 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/154601/vecheren-kurs-po-ispanski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски В1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1.1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, веднъж седмични - събота от 10.00 до
13.00 часа. Цена 200 лв. Начало : 06.10.18г.
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/154600/syboten-kurs-po-portugalski-v11

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 16.09.2018 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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154599/brazilski-portugalski----a1

Вечерен курс по испански за начинаещи
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 :
18.09.2018 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/154598/vecheren-kurs-po-ispanski-za-nachinaeshti

Курс по испански език – първо ниво
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 : 15.09.2018 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/154597/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Вечерен 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/154596/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по шведски език първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 09.09.2018г. Цена 200 лв.
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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/154595/kurs-po-shvedski-ezik-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 - 15.09.2018г.
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/154594/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Ако е необходима смяна на предното стъкло на автомобила - потърсете Пилкингтън
Автостъклата Pilkington са произведени в съответствие със стандартите за Original Equipment Manufacturer,
определени от автомобилните производители. Pilkington е единственият производител на стъкла в света, който
произвежда предни, странични и задни стъкла в едни и същи производствени линии, както за автомобилните
производители, така и за крайните клиентите.
http://obiavidnes.com/obiava/154593/ako-e-neobhodima-smyana-na-prednoto-styklo-na-avtomobila---potyrsete-pilkingtyn

Дисплей за Sony Xperia SP M35H / C5302
Дисплей за Sony Xperia SP M35H / C5302, LCD, с тъч, бял
http://obiavidnes.com/obiava/154592/displey-za-sony-xperia-sp-m35h--c5302

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire 5251 5336 5551 5553, черна, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154591/klaviatura-za-laptop-acer

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Acer Aspire V5 V5-472 V5-472P V5-572 V5-572G V5-572P (В Видео Чип)
http://obiavidnes.com/obiava/154590/ventilator-za-laptop

Дисплей за Sony Xperia V LT25
Дисплей за Sony Xperia V LT25, LCD, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154589/displey-za-sony-xperia-v-lt25

USB хъб Hama
USB хъб Hama, 4x USB 2.0, bus-powered, On/Off Switch, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/154588/usb-hyb-hama

Дисплей за Sony Xperia Z1 L39H/C6903
Дисплей за Sony Xperia Z1 L39H/C6903, LCD, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154587/displey-za-sony-xperia-z1-l39hc6903

Дисплей за Sony Xperia L C2105/C2104
Дисплей за Sony Xperia L C2105/C2104, LCD, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154586/displey-za-sony-xperia-l-c2105c2104

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo IdeaCentre Q100 Q110 Q120 Q150
http://obiavidnes.com/obiava/154585/ventilator-za-laptop

kamagra
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/154584/kamagra

Дисплей за Alcatel OT983
Дисплей за Alcatel OT983, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154583/displey-za-alcatel-ot983

Дисплей за Alcatel OT980
Дисплей за Alcatel OT980, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154582/displey-za-alcatel-ot980

Курс “ГОТВАЧ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни
изделия и напитки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154581/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “РЕСТОРАНТЬОР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154580/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Лаптоп MSI GT63 Titan 8RG (9S7-16L411-065)
Лаптоп MSI GT63 Titan 8RG (9S7-16L411-065), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Anti-Glare Display & GTX 1080 8GB, (mDP), 16GB DDR4, 256GB SSD & 1TB HDD, 1x USB 3.1, Windows 10, 2.94 kg
http://obiavidnes.com/obiava/154579/laptop-msi-gt63-titan-8rg-9s7-16l411-065
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курс “Камериер” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154578/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството,
специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154577/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

kamagrata
Камагра гел елиминира импотентност и еректилна дисфункция при всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/154576/kamagrata

курс “ХОТЕЛИЕР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на
хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154575/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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/154574/kamagra-gold

курс “Помощник пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Помощник пътен строител”, специалност “Пътища,
магистрали и съоръжения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154573/kurs-pomoshtnik-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на
пътища, магистрали и съоръжения към тях”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154572/kurs-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154571/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
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Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820502 Външни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154570/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Монтажник на ВиК мрежи” - дистанционно обучение
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”
Специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154569/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno--obuchenie

курс “Строител-монтажник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК“ СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Стоманобетонни конструкции,
- Метални конструкции,
- Сухо строителство,
- Дограма и стъклопоставяне,
- Изолации в строителството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154568/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс “Строител“ дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина
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.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154567/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение (за цялата
страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно
строителство”. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
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квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. 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.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154566/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
архитектура”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно
с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на
придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. 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. Придобивате пълна правоспособност на професията –
заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник", могат да заемат
длъжностите Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство
(хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на
метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско строителство. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154565/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/154564/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и 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. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
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 или 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.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
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 телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154563/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс
Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се
изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
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Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154562/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154561/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

Дисплей за Alcatel OT910
Дисплей за Alcatel OT910, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154557/displey-za-alcatel-ot910

Фабрика за Производство на Бонбони Haribo
Фабрика в Германия град Кьолн - за Производство на бонбоните Haribo
Свободни места за жени до 55 години.
Владеене на Немски език не се изисква.
Работа на поточна линия. Работа на смени. ( първа смяна от 6:00 до 14:00 часа. втора от 14:00 до 22:00 часа)
Работи се интензивно на линията. Изисква се бързина и сръчност от работника.
Работата е изцяло пакетаж на гумените бонбони.
Заплащане 11.50 евро на час бруто от понеделник до петък.
За работа в събота 13 евро на час.
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Осигурено настаняване - квартира по две жени в стая( къща по 8 човека) наем за месец 150 евро. В къщата - кухня - печки
, перални, миялна.
За работниците е осигурен Транспорт от квартирата до фабриката.
Осигурен седмичен аванс до заплата. Заплата се получава на 15 число на месеца по банков път. Банковата сметка се вади
в Германия. Работа на Трудов договор ( Немски)
Тръгване веднага!!
http://obiavidnes.com/obiava/154553/fabrika-za-proizvodstvo-na-bonboni-haribo

Дисплей за Alcatel OT890
Дисплей за Alcatel OT890, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154552/displey-za-alcatel-ot890

здравей сър и госпожо имате притеснения за даден заем, няколко пъти сте били анархисти. имате
съмнения относно заемите.
здравей
сър и госпожо
имате притеснения за даден заем, няколко пъти сте били анархисти. имате съмнения относно заемите.
искаш заем от 100 до 100 000 000 000 долара
вече не съществуват, свържете се с нас чрез нас
имейл адрес; corvipiero20@gmail.com
watsap +22963048841
viber +22996572609
http://obiavidnes.com/obiava/154551/zdravey-syr-i-gospojo-imate-pritesneniya-za-daden-zaem-nyakolko-pyti-ste-bili-ana

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo Y400 Y500
http://obiavidnes.com/obiava/154550/ventilator-za-laptop

Разработка на софтуер
Разработка на софтуер
http://obiavidnes.com/obiava/154549/razrabotka-na-softuer

Смяна на щрангове
Фирма “ВиК Софстрой“ ЕООД
Смяна на щрангове
ВиК Ремонти
Аварийни услуги в рамките до час
http://obiavidnes.com/obiava/154548/smyana-na-shtrangove

Покани за рожден ден
ФАТУМ-oнлайн магазин за покани за рожден ден
http://obiavidnes.com/obiava/154547/pokani-za-rojden-den
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Интериорен дизайн
Студио за интериорен дизайн
Интериорен дизайн
http://obiavidnes.com/obiava/154546/interioren-dizayn

Покани за рожден ден
ФАТУМ-oнлайн магазин за покани за рожден ден
http://obiavidnes.com/obiava/154545/pokani-za-rojden-den

Дисплей за Alcatel OT880
Дисплей за Alcatel OT880, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154544/displey-za-alcatel-ot880

Дисплей за Alcatel OT818
Дисплей за Alcatel OT818, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154543/displey-za-alcatel-ot818

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo IdeaCentre A320
http://obiavidnes.com/obiava/154542/ventilator-za-laptop

ПРОМОЦИЯ - Термопанели 40mm - 26,50 лв.
Стенни сандвич панели ПЪРВО качество
дебелина: 40mm
изолация: PUR
цвят: бял RAL9002
Цена: 26,50 с ДДС
налични в склад Русе
промоцията важи до 31.08.2018 г.
http://obiavidnes.com/obiava/154541/promociya----termopaneli-40mm---2650-lv

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия TravelMate 2300 2310 2410 2430, черна, US/UK, с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154540/klaviatura-za-laptop-acer

lida - отслабни
Lida Daidaihua – Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо
отслабване. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/154539/lida---otslabni

Клавиатура за лаптоп Asus S400 S400C черна без рамка UK (с голям Enter) Type 2 с Кирилица
Клавиатура за лаптоп Asus S400 S400C черна без рамка UK (с голям Enter) Type 2 с Кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154538/klaviatura-za-laptop-asus-s400-s400c-cherna-bez-ramka-uk-s-golyam-enter-type-2-s

Вентилатор + HeatSink за лаптоп Sony Vaio VPC-F (За модели с допълнително видео)
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Вентилатор + HeatSink за лаптоп Sony Vaio VPC-F (За модели с допълнително видео)
http://obiavidnes.com/obiava/154537/ventilator--heatsink-za-laptop-sony-vaio-vpc-f-za-modeli-s-dopylnitelno-video

viagra
Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на
пазара и използвани от хиляди мъже. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/154536/viagra

Дънна платка за сървър ASRock Rack E3C236D4U
Дънна платка за сървър ASRock Rack E3C236D4U, LGA1151, поддържа DDR4 ECC UDIMM, 2x LAN1000, 8x SATA3
6.0Gb/s(RAID 0/1/5/10), 4x USB 3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/154535/dynna-platka-za-syrvyr-asrock-rack-e3c236d4u

Душкабини модел First от Смарткеър
Душ кабина квадрат с непрозрачни стъкла(сатен),плъзгащи врати и закалени стъкла.Цвят на профила и дръжките на
душ кабината-сребърен блясък. Квадратната кабина се отличава с приятна форма и придава изтънчено и приветливо
излъчване на банята. Плъзгащите се врати гарантират лесен достъп до кабината, и позволяват пълноценното
използване на цялото пространство във вашата баня. Тази душ кабина се предлага и в размер 90х90 см
http://obiavidnes.com/obiava/154534/dushkabini-model-first-ot-smartkeyr

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Dell Inspiron 5720 7720
http://obiavidnes.com/obiava/154533/ventilator-za-laptop

Качествен тютюн за цигари
Гарантирам за качеството, защото държим на редовните си клиенти и искаме да ги запазим за напред.
Тютюнът, който предлагаме е фино нарязан, обезпрашен и идеално почистен. Готов е за пълнене на цигари, както с
ръчна, така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма, лютивина и парене, не мирише когато се пуши в затворени помещения.
Мек, плътен вкус и приятен аромат. Подбира се както преди обработката, така и след това.
Опитайте и се уверете в качеството
Повече информация за наличности, видове тютюн, заявки и отстъпки може да получите на телефон 089 275 2445.
http://obiavidnes.com/obiava/154532/kachestven-tyutyun-za-cigari

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Dell Latitude E6540 For Integrated graphics Type 2
http://obiavidnes.com/obiava/154531/ventilator-za-laptop

Вентилатор + HeatSink за лаптоп
Вентилатор + HeatSink за лаптоп, съвместим с Dell Inspiron N4050
http://obiavidnes.com/obiava/154530/ventilator--heatsink-za-laptop

Дънна платка за сървър ASRock Rack E3C236D2I
Дънна платка за сървър ASRock Rack E3C236D2I, LGA1151, поддържа DDR4 ECC UDIMM, 2x LAN1000, 6x SATA3
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6.0Gb/s(RAID 0/1/5/10), 4x USB 3.0, miniITX
http://obiavidnes.com/obiava/154529/dynna-platka-za-syrvyr-asrock-rack-e3c236d2i

Лаптоп MSI GS65 Stealth 8RF (9S7-16Q211-289)
Лаптоп MSI GS65 Stealth 8RF (9S7-16Q211-289), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Anti-Glare Display & GTX 1070 8GB, (mDP), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 1.8 Kg
http://obiavidnes.com/obiava/154528/laptop-msi-gs65-stealth-8rf-9s7-16q211-289

Лаптоп MSI GE73 Raider 8RF (9S7-17C512-474)
Лаптоп MSI GE73 Raider 8RF (9S7-17C512-474), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 17.3" (43.94 cm)
Full HD Anti-Glare Display & GTX 1070 8GB, (mDP), 16GB DDR4, 256GB SSD & 1TB HDD, 1x Type-C, Windows 10, 2.89 kg
http://obiavidnes.com/obiava/154527/laptop-msi-ge73-raider-8rf-9s7-17c512-474

Дисплей за iPhone 5
Дисплей за iPhone 5, LCD, с тъч, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/154526/displey-za-iphone-5

kamagra gold
Kamagra са хапчетата за секс които са без странични ефекти и се използват от милиони хора по света. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/154525/kamagra-gold

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo M4400S M4450S M5400 M5400S
http://obiavidnes.com/obiava/154524/ventilator-za-laptop

Мишка Redragon NOTHOSAUR RD-M606
Мишка Redragon NOTHOSAUR RD-M606, гейминг, оптична (3200 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/154523/mishka-redragon-nothosaur-rd-m606

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly .Освен, че са много приятни са гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/154522/kamagra-gel

Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2588US3-V1-BK-PRO за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD
Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2588US3-V1-BK-PRO за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/154521/kutiya-25635-cm-orico-2588us3-v1-bk-pro-za-25-635-cm-hddssd

Дисплей за Asus Transformer Prime TF201
Дисплей за Asus Transformer Prime TF201, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154520/displey-za-asus-transformer-prime-tf201

sexstimulanti kamagra
Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто решение за всеки мъж! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/154519/sexstimulanti-kamagra
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Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo IdeaPad Flex 2 15
http://obiavidnes.com/obiava/154518/ventilator-za-laptop

Дисплей за Alcatel OT995
Дисплей за Alcatel OT995, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154517/displey-za-alcatel-ot995

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo ThinkPad S3 S5-S531 S440 S3-S431
http://obiavidnes.com/obiava/154516/ventilator-za-laptop

Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2599US3-PRO-BK за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD
Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2599US3-PRO-BK за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/154515/kutiya-25635-cm-orico-2599us3-pro-bk-za-25-635-cm-hddssd

Масивна двуетажна къща в село,близко до гр. Хасково
“Империал Хаус” предлага за продажба масивна двуетажна къща в село, разположено на 8 км. от град Хасково. Къщата
е с площ 162 кв.м. и е със следното разпределение:
– първи етаж – салон, три самостоятелни стаи, баня, тоалетна
– втори етаж – три самостоятелни стаи, баня с тоалетна
Вторият етаж е със самостоятелен вход и достъпът до него е посредством външни стълби. Къщата е след ремонт,
сменена нова дограма, излят бетон между етажите. Вторият етаж е напълно реновиран и пригоден за живеене-нова
баня, нова ПВЦ дограма, сменена инсталация на чисти и обратни води.
Към имота има двор с площ 620 кв.м., селскостопански постройки, трифазен и многофазен ток.
Прекрасен имот, разположен на комуникативно място в селото. Достъпът до къщата е посредством асфалтов път.
Страхотна инвестиция за имот, осигуряващ тишината и спокойствието на природата, същевремнно близко до града.
Цена 65 000 лв.

имоти обяви, имоти хасково, обяви хасково, агенция за недвижими имоти, апартаменти обяви, продава апартаменти,
обяви жилища, четиристайни апартаменти, агенция за недвижими имоти хасково, недвижими имоти, обяви къщи
http://obiavidnes.com/obiava/154514/masivna-dvuetajna-kyshta-v-seloblizko-do-gr-haskovo

Дисплей за Alcatel OT991
Дисплей за Alcatel OT991, LCD
http://obiavidnes.com/obiava/154513/displey-za-alcatel-ot991

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Lenovo ThinkPad L440 L540
http://obiavidnes.com/obiava/154509/ventilator-za-laptop
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заеми без обезпечение. бързо одобрение
заеми от 6 000 лв. до 500 000 лв
без обезпечение
бързо одобрение в рамките на 24-48 часа
3% лихва годишно
заеми за бизнес, инвестиции и лична употреба
моля попълнете информацията по-долу
име:
заета сума:
продължителност на кредита:
имейл: 2324company@gmail.com
Viber: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/154504/zaemi-bez-obezpechenie-byrzo-odobrenie

Дисплей за HTC One SV
Дисплей за HTC One SV, LCD, с тъч
http://obiavidnes.com/obiava/154503/displey-za-htc-one-sv

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/154502/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,
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– 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/154501/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154500/profesionalen-kurs-frizyorstvo
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154499/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154498/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154497/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154496/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154495/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154494/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

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/154493/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154492/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154491/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/154490/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154489/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

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/154488/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa
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КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154487/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154486/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
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– 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/154485/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2189U3-PRO-BK за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD
Кутия 2.5"(6.35 cm) Orico 2189U3-PRO-BK за 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/154484/kutiya-25635-cm-orico-2189u3-pro-bk-za-25-635-cm-hddssd

Курсове и индивидуални уроци по турски език
Езиков център „Фаме“, предлага курсове по турски език и индивидуални уроци по турски език.
Предлагаме курсове по турски език и индивидуални уроци по турски език на начинаещи, средно напреднали и напреднали.
Преподава се и онлайн.
Моля, ако имате въпроси се обадете на тел. 0899 88 4630.
По подробна информация моля, посетете нашият сайт: www.fatibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/154483/kursove-i-individualni-uroci-po-turski-ezik

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154481/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Пълна UV защита с всички безцветни стъкла ZEISS от Joy Optics
Дълготрайното излагане на UV лъчи може да причини редица очни заболявания като катаракта, кератит, меланома или
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карцинома. Също така фото стареенето на очите и кожата около тях е необратимо. Стъклата ZEISS с UV Protect
Technology са изработени от качествени материали, безцветни и практични са, и осигуряват необходимата защита на
деликатните очи и зоната около тях.
http://obiavidnes.com/obiava/154480/pylna-uv-zashtita-s-vsichki-bezcvetni-stykla-zeiss-ot-joy-optics

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154479/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/154478/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/154477/ruski-ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154476/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154475/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154474/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154473/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154472/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154471/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) Lenovo C305 All in One
Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) Lenovo C305 All in One
http://obiavidnes.com/obiava/154470/ventilator-za-laptop-cpu-fan-lenovo-c305-all-in-one

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154469/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154468/ispanski--ezik--individualno-obuchenie
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ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154467/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154466/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/154465/individualno-obuchenie

Захранване (заместител) за лаптопи Dell 20V/4.5A/90W
Захранване (заместител) за лаптопи Dell 20V/4.5A/90W, (Special 3 Hole)
http://obiavidnes.com/obiava/154464/zahranvane-zamestitel-za-laptopi-dell-20v45a90w

Дисплей за HTC One S
Дисплей за HTC One S, LCD, с тъч
http://obiavidnes.com/obiava/154463/displey-za-htc-one-s

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Dell Latitude E7450
http://obiavidnes.com/obiava/154462/ventilator-za-laptop

Дисплей за HTC One Mini M4
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Дисплей за HTC One Mini M4, LCD, с тъч
http://obiavidnes.com/obiava/154461/displey-za-htc-one-mini-m4

Хладилник с камера Arielli ARS147RN
Хладилник с камера Arielli ARS147RN, клас А+, 113л. общ обем, автоматично размразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/154460/hladilnik-s-kamera-arielli-ars147rn

Пречиствател на въздух IDEA XJ-202
Пречиствател на въздух IDEA XJ-202, бял
http://obiavidnes.com/obiava/154459/prechistvatel-na-vyzduh-idea-xj-202

kamagra gel+кamagra gold
Страхотна промоция ма 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/154458/kamagra-gelkamagra-gold

kamagra хап
Kamagra e предизвиква мощна и пълноценна ерекция 20-30 минути след прием
Действието на Камагра продължава до 24 часа. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/154457/kamagra-hap

Селскостопански Работници
Набират се работници за Коледни Дръвчета. 2018
Обявените работни места са за започване от Март месец.
Свободни места за жени - 10
Свободни места за мъже 25
Изискване към кандидатите да са от 18 до 55 години.
Езикови познания не се изискват.
Засаждане в саксии - работа в оранжерии.
Работата която ще извършват работниците е отглеждане, подрязване на дръвчетата, обработка на площите и
засяване. Прибиране на дръвчетата и опаковане в мрежи. Складиране на дръвчетата.
Заплащането е почасово, стартово 8, 25 GBR на час. Работа 8-9 часа на ден 6 дни в седмицата.
Договор от Март до Декември до коледа. За записване на емайл:
http://obiavidnes.com/obiava/154456/selskostopanski-rabotnici

Продавам право на строеж на вила
Продавам право на строеж от вили A, B, C, D и Е, част от вилно селище „Lake village“. Проектът предвижда
изграждане на двуетажни жилищни сгради, всяка една с РЗП 113 м2 и прилежащи 430 м2 земя.
Lake Village е разположено в регулацията на с. Конево общ. Върбица, обл. Шумен. Предлага панорамен изглед към големия
язовир Тича и планинските хълмове на Източна Стара планина. Намира се в близост до планинския курорт Върбица,
известен с лековитите си минерални извори.
Комбинацията от планина и водни басейни позволява практикуването на лов, риболов, конни спортове, колоездене и др.
ЦЕНА 15 000 лв.
Продавам право на строеж от вили H, I, J, и K, част от вилно селище „Lake village“. Проектът предвижда изграждане
на двуетажни жилищни сгради, всяка една с РЗП 113 м2 и прилежащи 430 м2 земя.
Lake Village е разположено в регулацията на с. Конево общ. Върбица, обл. Шумен. Предлага панорамен изглед към големия
язовир Тича и планинските хълмове на Източна Стара планина. Намира се в близост до планинския курорт Върбица,
известен с лековитите си минерални извори.
Комбинацията от планина и водни басейни позволява практикуването на лов, риболов, конни спортове, колоездене и др.
ЦЕНА 12 000 лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/154444/prodavam-pravo-na-stroej-na-vila

Продавам право на строеж от вилно селище
За всички любители на лов, риболов, конни и водни спортове, колоездене
Продавам право на строеж от вилно селище "LAKE VILLAGE"
Площ на терена: 4300 м2, изградена инфраструктура (вода, канализация, електричество) заедно с една двуетажна вила в
груб строеж с РЗП 113 м2. Проектът предвижда построяването на още 9 двуетажни вили с площ от 113 м2, като към
всяка една има 430 м2 прилежаща земя от общия терен.
Местоположение: имотът е лесно достъпен с кола, има редовна автобусна линия, поща, хранителни магазини.
Lake Village е разположено в регулацията на с. Конево, общ. Върбица, обл. Шумен. Предлага панорамен изглед към
Големия язовир Тича и планинските хълмове на Източна Стара планина. Намира се на 11 мин от планинския курортен
комплекс "Върбица", известен със своите лековити извори; на 14 мин от „Ловно стопанство Преслав“; на 11 мин от
общинския център Върбица; на 42 мин от областния център Шумен на 97 мин от морската столица на България – Вaрна.
Най-близките летища са: Варна на 97 мин и Бургас на 118 мин.
Комбинацията от планина и водни басейни позволява практикуването на лов и риболов, конни и водни спортове,
колоездене през цялата година.
ЦЕНА: 60 000 ЕUR.
http://obiavidnes.com/obiava/154443/prodavam-pravo-na-stroej-ot-vilno-selishte

Безплатна кредитна консултация
Безплатна кредитна консултация на телефон : 0878515210
Предлагам кредити от 100 до 5000 лв. Без скрити такси и комисионни , изцяло безплатно кандидатстване.
http://obiavidnes.com/obiava/154442/bezplatna-kreditna-konsultaciya

Работа в Австрия
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/154441/rabota-v-avstriya
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