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Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/154894/zaemi-do-7000-lv

Нова Година 2019 на остров Корфу
Маршрут: Варна- Шумен - Търговище - В.Търново - Севлиево - София - Солун - Игуменица -Корфу
Дати: 29.12.2018
Продължителност: 5 дни / 3 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 347 лв.
Ранни записвания до 15.10.2018г.
Пакетнaта цена е в лева на човек и включва:
- транспорт с лицензиран автобус за международни превози/ климатик, ТV /
- 3 нощувки / 3 закуски на блок маса
- 2 стандартни вечери
- медицинска застраховка за лица до 65 год.
- Магистрални . фериботни такси и билети
- Панорамна автобусна и пешеходна обиколка на острова с посещение на двореца на императрица Елизабет - «Ахилион»/
входната такса се заплаща отделно по желание /
- Екскурзоводско обслужване по целия маршрут и престоя
Цената не включва:
- Празнична Новогодишна вечеря с гръцка танцова програма, БГ DJ водещ, - включено едно узо на човек ,каничка вино за
двама човека и шампанско – 40 лв възрастен / 20 лв дете до 11год.
- входната такса за Двореца на императрица Елизабет «Ахилион» – 5 евро
- Екскурзия до Палеокастрица с посещение на фабрика за зехтин– 10 евро за възрастен
- Такса престой в Гърция за хотел 3* - 1.5 евро на ден на стая /заплаща се на екскурзовода преди пристигане в хотела
задължително /
- Екскурзия до централния град Керкира с обяд с рибно или месно меню в таверна – 28 евро
*Цената включва: Транспорт , Обяд с рибно меню и музика / Ципура или друг вид риба , салата , разядка, десерт , чаша
вино или узо по избор /или / Месо по избор с гарнитура, салата,разядка,десерт , чаша вино или узо по избор /
http://obiavidnes.com/obiava/154877/nova-godina-2019-na-ostrov-korfu

Батерия (заместител) за лаптоп IBM
Батерия (заместител) за лаптоп IBM, съвместимa с модел Thinkpad T30, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154948/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibm
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Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели IdeaPad S300 S400 S405 S410 S410 S415, 4 cells, 14.8V,
2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154947/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad X200 X200s X200si X201 X201i X201s, 6 cells,
10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154946/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa с модели Thinkpad X60 X60s X61 X61s, 4 cells, 14.8V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154945/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad Edge E10 X100e 120e, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154944/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad Edge E120 E125 E130 E135 E145 E320 E325 E330
E335 X121e X130e, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154943/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad T400s T410s T410si, 6 cells, 11.1V, 3900mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154942/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели U350 U350W, 4 cells, 14.8V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154941/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa със серия Thinkpad R61E R61I T61 T61P R60 R60e Z61e, 6 cells,
10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154940/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Thinkpad R61 T61 R400 T400, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154939/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Ideapad G580 G585 Y480 Y580 V480, 6 cells, 10.8V, 4800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154938/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad T440 T440s T450 T450s X240 X250, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/154932/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa със серии Thinkpad R61 R61E R61I T61 R60 R60e T60 T60p Z60m,
9 cells, 10.8V, 7800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154931/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Под наем едностаен в Гео Милев
Давам под наем напълно обзаведен едностаен тавански апартамент с леки скосявания в кухнята, 35m2,в близост до парка
в Гео Милев.БЕЗ ПОСРЕДНИК/БЕЗ КОМИСИОНА!Ет.3;безплатен интернет(WI-FI)и цифрова телевизия.Наем 350
лв.СВОБОДЕН ЗА НАЕМАНЕ ОТ 6.8.2018!За контакти:Славов 0877142286, buc@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/154930/pod-naem-ednostaen-v-geo-milev

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Lenovo IdeaPad S9 S10 S12, 9 cells, 11.1V, 7800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154929/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Ideapad G50-30 G50-45 G50-70 G40-30, 4 cells, 14.4V,
2050mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154928/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa със серия IdeaPad B560 V560 Y460 Y560, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154927/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens
Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens, съвместимa с модели Amilo Pro V2040 V2060 V2065 V2085, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154926/bateriya-zamestitel-za-laptop-fujitsu-siemens

Батерия (оригинална) за лаптоп Sony
Батерия (оригинална) за лаптоп Sony, съвместима с модели Vaio TT11M VGN-TT13/B VGN-TT13/N VGN-TT17GNX
VGN-TT17N/X VGN-TT18N/X VGN-TT190EIN VGN-TT190EIR VGN-TT190EJX/C,
http://obiavidnes.com/obiava/154925/bateriya-originalna-za-laptop-sony

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;
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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/154924/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154923/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

Страница 4/36

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2018

• 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/154922/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154921/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
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на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154920/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154919/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154918/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154917/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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154916/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154915/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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/154914/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/154913/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Батерия (оригинална) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (оригинална) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместима с модели Thinkpad X60 X60s X61 X61s, 4 cells, 14.4V, 2638mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154912/bateriya-originalna-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (оригинална) за лаптоп Apple
Батерия (оригинална) за лаптоп Apple, съвместима със серия Aluminum 15" Unibody (2008) и модели MacBook 15" MB470
MB471, 6 cells, 10.8V, 4600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154911/bateriya-originalna-za-laptop-apple
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Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модел IdeaPad S10-2, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154910/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

LED фенер Levenhuk LabZZ F3
LED фенер Levenhuk LabZZ F3, 1x AA батерия, 3W, син
http://obiavidnes.com/obiava/154909/led-fener-levenhuk-labzz-f3

Батерия (заместител) за лаптоп Acer
Батерия (заместител) за лаптоп Acer, съвместима със серия A110 Бяла
http://obiavidnes.com/obiava/154908/bateriya-zamestitel-za-laptop-acer

Вентилатор за лаптоп HP съвместим с Pavilion Gaming 15-AK
Вентилатор за лаптоп HP съвместим с Pavilion Gaming 15-AK
http://obiavidnes.com/obiava/154907/ventilator-za-laptop-hp-syvmestim-s-pavilion-gaming-15-ak

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели B460 B550 G430 G450 G455 G530 G550, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154904/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Ideapad B470 B570 G460 G465 G470 G475, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154901/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Компас Levenhuk DC65
Компас Levenhuk DC65, отваряем, за ориентиране, 2x скали, северно ориентиран, LED подсветка, тъмнозелен
http://obiavidnes.com/obiava/154899/kompas-levenhuk-dc65

Охлаждане за процесор Xigmatek Tyr SD1262 съвместимост с Intel LGA Socket 755
Охлаждане за процесор Xigmatek Tyr SD1262 съвместимост с Intel LGA Socket 755, 1150, 1151, 1155, 1156, AMD Socket
AM2+/ AM3/ AM3+/ AM4/ FM1/ FM2/ FM2+,
http://obiavidnes.com/obiava/154898/ohlajdane-za-procesor-xigmatek-tyr-sd1262-syvmestimost-s-intel-lga-socket-755

Тонколона JBL Clip 3
Тонколона JBL Clip 3, RMS 3W, 3.5 mm jack/Bluetooth, сива, IPX7, 1000mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/154897/tonkolona-jbl-clip-3

Вентилатор за лаптоп HP съвместим с DV7
Вентилатор за лаптоп HP съвместим с DV7, DV7-1000, DV7-1100, DV7-1200, DV7-1400,
http://obiavidnes.com/obiava/154896/ventilator-za-laptop-hp-syvmestim-s-dv7

Електровъдици
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
Електровъдица електрическа въдица 500 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори удобни за носене.
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Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=GoSKqafRWDc
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ElmqP83LR34
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www.youtube.com/watch?v=RyhPgN7dW18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dv9OSFFOxT8&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/154895/elektrovydici

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa с модели IdeaPad S9e S10 S10e S12, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154893/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Тонколона JBL Clip 3
Тонколона JBL Clip 3, RMS 3W, 3.5 mm jack/Bluetooth, пясъчна, IPX7, 1000mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/154892/tonkolona-jbl-clip-3

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Latitude E4300, с черна рамка, US/UK, с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154891/klaviatura-za-laptop-dell

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad E40 E50 L410 L412 L420 L421 L510, 6 cells,
11.1V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154890/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Охлаждане за процесор Xigmatek Tyr SD964B съвместимост с Intel LGA Socket 755
Охлаждане за процесор Xigmatek Tyr SD964B съвместимост с Intel LGA Socket 755, 1150, 1155, 1156, AMD Socket AM2/
AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2/ FM2+
http://obiavidnes.com/obiava/154889/ohlajdane-za-procesor-xigmatek-tyr-sd964b-syvmestimost-s-intel-lga-socket-755

Тонколона JBL Clip 3
Тонколона JBL Clip 3, RMS 3W, 3.5 mm jack/Bluetooth, черна, IPX7, 1000mAh Li-ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/154888/tonkolona-jbl-clip-3

Вентилатор за лаптоп HP съвместим с OMEN 15-AX Pavilion 15-B 15-bc
Вентилатор за лаптоп HP съвместим с OMEN 15-AX Pavilion 15-B 15-bc
http://obiavidnes.com/obiava/154887/ventilator-za-laptop-hp-syvmestim-s-omen-15-ax-pavilion-15-b-15-bc

Вентилатор за лаптоп HP съвместим с Mini 1000 1010
Вентилатор за лаптоп HP съвместим с Mini 1000 1010
http://obiavidnes.com/obiava/154886/ventilator-za-laptop-hp-syvmestim-s-mini-1000-1010

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Inspiron 1564, US/UK, с кирилица
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http://obiavidnes.com/obiava/154885/klaviatura-za-laptop-dell

SSD 240GB Adata SX950U
SSD 240GB Adata SX950U, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), скорост на четене 560 MB/s, скорост на запис 530 MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/154884/ssd-240gb-adata-sx950u

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели EEE PC 1000 1000-BK003 1000H 1000H 20GB 1000H 80GB
1000H-BLK058X-L, 6 cells, 7.4V, 7800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154883/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима със серия X301 X301A X301U X401 X401A, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154882/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели A450 A450E A550CC A550L A550LA A550LB A550LC A550V
A550VB A550VC F550CA F552C, 4 cells, 14.4V, 2200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154881/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели D550M X551MA X451C X451CA X551C X551CA, 4 cells,
11.25V, 2850mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154880/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели Eee PC X101 X101H X101C X101CH, 3 cells, 11.1V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154879/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели D550M D550MA F551M F551MAV X551M X551MA X551MAV,
3 cells, 11.25V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154878/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима със серия A46 А56 K46 K56 S46 S56, 4 cells, 14.4V, 2950mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154871/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Компютърни услуги по домовете или в офиса - поддръжка и сервиз
•
•
•
•
•
•

Компютът ви зарежда и отваря програми много бавно;
ако засича и трябва да го рестартирате често;
по време на работа се появява син екран
не всеки път успява да зареди Windows
когато искачат много ненужни прозорци
не е преинсталиран повече от 1 година

То тогава копютърът Ви се нуждае от преинсталиране/преинсталация на операционната система (Windows 7, 8.1 или
10).
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Услугата може да бъде извършена във вашият дом или офис.
GSM: 0883310228
http://obiavidnes.com/obiava/154870/kompyutyrni-uslugi-po-domovete-ili-v-ofisa---poddryjka-i-serviz

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима със серия N46 N46V N46VM N56 N56V N56VM, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154869/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Екскурзия до Плитвички езера, Дубровник и Черна гора
Маршрут: Белград - Плитвички езера - Сплит - Дубровник - Будва - Котор
Дати: 20.09.2018, 03.10.2018
Продължителност: 5 дни / 4 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от 455 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- Транспорт с удобен автобус, лицензиран за международни пътувания, по посочения маршрут
- 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Плитвички езера
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** на адриатическото крайбрежие в района на Дубровник
- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** на Будванската Ривиера
- Обиколка на стария град на Дубровник с местен екскурзовод
- Посещение на Будва и Котор с местен екскурзовод
- Медицинска застраховка на ЗК “Уника” за 4000 евро, /за лица над 65 год. има доплащане/
- Водач от агенцията, екскурзоводско обслужване по време на цялото пътуване
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Градска такса: 1.30 евро на ден = 10 лева за целия престой /заплаща се задължително, начислява се към пакетната
цена/
- Обяд с богато и вкусно меню в традиционен ресторант в центъра на Белград /1-ви ден/: 14 Е/28 лв /по желание, заявява
се и се заплаща предварително от България/
- Вечеря в ресторанта на хотела в Загреб/Карловац /1-та вечер/: 8 евро/16 лв /по желание, заявява се и се заплаща
предварително от България/
- Входни такси на музеи и допълнителни екскурзии:
1) Входна такса за национален парк „Плитвички езера”/включва вход, корабче, местен водач/: 49 лв за възрастен, 27 лв за
деца до 12г. /по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/
2) Морска екскурзия в Которския залив, вход в Света Богородица на Скалата: 16 евро /по желание, заплаща се на място/
3) Крепостните стени на Дубровник: 16 евро /по желание, заплаща се на място в куни/
4) Аптеката на Францисканския манастир: 5 евро /по желание, заплаща се на място в куни/
http://obiavidnes.com/obiava/154868/ekskurziya-do-plitvichki-ezera-dubrovnik-i-cherna-gora

Фугиране на паркет от Класик паркет
Циклене на паркет. Циклене на дюшеме 4. 00 лв. кв/м.. Фугиране, лакиране, редене на паркет. Циклене на боя и безир 10. 00
лв. кв/м.. Редене на ламиниран паркет, монтаж на первази. Качество и коректност. Работим без почивен
ден.http://klasikparket.com.
http://obiavidnes.com/obiava/154867/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима с модели F5 F5C F5GL F5M F5N F5R F5RI F5RL, 6 cells, 11.1V,
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5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154862/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Батерия (заместител) за лаптоп Asus
Батерия (заместител) за лаптоп Asus, съвместима със серия N76VZ B53V F55 R503C, 9 cells, 10.8V, 6600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154861/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus

Аналогова/AHD камера HiWatch HWT-T120-M
Аналогова/AHD камера HiWatch HWT-T120-M, куполна, 2MPix, (1080P(1920x1080/30fps), oбектив 2.8mm, IR осветеност (до
20m), външна IP66
http://obiavidnes.com/obiava/154860/analogovaahd-kamera-hiwatch-hwt-t120-m

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Alienware 17 R4 (2016) Series, черна, US/UK, с подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/154859/klaviatura-za-laptop-dell

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, съвместим с Fan Aspire 5515 eMachines E620
http://obiavidnes.com/obiava/154858/ventilator-za-laptop

Монитор Samsung C32HG70Q с подарък клавиатура Logitech G213 Prodigy RGB Gaming
Монитор Samsung C32HG70Q с подарък клавиатура Logitech G213 Prodigy RGB Gaming, 31.5" (80.01 cm) VA панел, WQHD
Curved, 1ms, 350cd/m2, Display Port, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/154856/monitor-samsung-c32hg70q-s-podaryk-klaviatura-logitech-g213-prodigy-rgb-gaming

Лаптоп Acer Helios PH317-52-79L6 (NH.Q3DEX.013)
Лаптоп Acer Helios PH317-52-79L6 (NH.Q3DEX.013), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 17.3" (43.94
cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & GTX 1060 6GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type-C, Windows 10, 3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/154853/laptop-acer-helios-ph317-52-79l6-nhq3dex013

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Inspiron Gaming 15-7559, черна, с рамка, черна, с подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/154850/klaviatura-za-laptop-dell

Екскурзия до Кападокия
Варна – Бургас – Анкара – Кападокия – Коня – Ескишехир – Варна
Дати: 19.09.2018
Продължителност: 5 дни / 4 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 540 лв.
Пакетната цена е в лева и включва:
- Транспорт с лицензиран туристически автобус
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- 5 нощувки със закуски и вечери:
(1 в Анкара , 2 в Кападокия,1 в Коня, 1 в Ескишехир)
- Туристическа програма в Анкара, Кападокия, Коня, Ескишехир
- Пълно екскурзоводско обслужване от лицензиран местен екскурзовод
- Представител на Агенцията
- Фериботни и пътни такси
- Медицинска застраховка с покритие 5000 евро (доплащане за лица над 65 г. – 10 лв)
Допълнително се заплащат:
- Входни такси на местата за посещение:
- Музея на анадолските цивилизации – 20 т.л.
- Скалните църкви в Гьореме – 30 т.л.
- Долината с каньона „ Ахлара” – 20 т. л.
- Крепостта Ючхисар – 10 т.л.
- Подземен град – 30 т.л.
http://obiavidnes.com/obiava/154849/ekskurziya-do-kapadokiya

Вентилатор за лаптоп съвместим с HP Mini 210-2000
Вентилатор за лаптоп съвместим с HP Mini 210-2000
http://obiavidnes.com/obiava/154848/ventilator-za-laptop-syvmestim-s-hp-mini-210-2000

Комплект за видеонаблюдение 4x HiWatch DS-T200-F насочени камери (2MPix
Комплект за видеонаблюдение 4x HiWatch DS-T200-F насочени камери (2MPix, 2.8мм, F1.2, 1920х1080/25FPS, IR до 20м,
IP66) + HiWatch DS-H104Q хибриден рекордер (4 канала, H.264, 1x HDMI, 1x VGA, 1x SATA) + Western Digital Blue 1TB
HDD
http://obiavidnes.com/obiava/154847/komplekt-za-videonablyudenie-4x-hiwatch-ds-t200-f-nasocheni-kameri-2mpix

HP 6910p Heatsink (thermal module) assembly - For discrete video
HP 6910p Heatsink (thermal module) assembly - For discrete video
http://obiavidnes.com/obiava/154846/hp-6910p-heatsink-thermal-module-assembly---for-discrete-video

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Inspiron 11 3147 3148 3152 3153 3157 3158, без рамка, черна, голям
ентър, UK
http://obiavidnes.com/obiava/154845/klaviatura-za-laptop-dell

Вентилатор за лаптоп съвместим с HP DV6-6000 DV6-6100 DV7-6000 (За Intel с допълнително
видео)
Вентилатор за лаптоп съвместим с HP DV6-6000 DV6-6100 DV7-6000 (За Intel с допълнително видео)
http://obiavidnes.com/obiava/154844/ventilator-za-laptop-syvmestim-s-hp-dv6-6000-dv6-6100-dv7-6000-za-intel-s-dopyl

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
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поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154843/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Апарат за дестилиране на вода за дома - Безплатна доставка!
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 4 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/154842/aparat-za-destilirane-na-voda-za-doma---bezplatna-dostavka

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/154841/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Водородна вода - кана - ТехноМаг
Машина за магнитна и водородна вода - минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните
клъстери в микроклъстери за по-добро абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и
обогатява водата с водородни йони, като в резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода
води до пречистване и здравословно регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и
забавяне процесите на стареене. Също така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира
алкалността на водата и регулира киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте
подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154840/vodorodna-voda---kana---tehnomag

НОВО: Комбиниран електроимпулсен масажор за ходила и тяло
НОВО: Комбиниран електроимпулсен масажор за ходила и тяло – с 8 функционални програми, симулиращи различни
видове масажи чрез напълно безвредни нискочестотни токови импулси. Уредът има два самостоятелно настройващи се
изходни канала – всеки с по 2 самозалепващи електрода. Може да се използва от двама души едновременно или да се
третират две различни зони от тялото на един човек. Посредством включване в единия канал на масажни чехли с
вградени 8 електрода могат да се масажират всички акупунктурни точки на ходилата. Спомага за разграждане и
изгаряне на мазнините в тялото, за възстановяване еластичността на тъканите, за идеално оформяне на различните
мускулни групи на тялото - корем, гръб, седалищни части, ръце, крака, както и оформяне на фигурата като цяло.
Въздейства върху акупунктурните точки за премахване на болки и заболявания. Освен това, с него можете да правите
лечебна терапия и да премахвате болки в ставите, гърба, раменете, врата. В инструкцията за употреба на български
език се предлагат подробни схеми на акупунктурните точките за терапия при различните видове симптоми и
заболявания, както и за тонизиране и оформяне на различните мускулни групи, съответно при мъжете и при жените.
Продължителността на една процедура е до 15 минути. Подобрява кръвообръщението, релаксира и повишава имунните
сили на организма. Вижте подробности в ТехноМаг или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154839/novo-kombiniran-elektroimpulsen-masajor-za-hodila-i-tyalo
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Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) HP Pavillion DM4 DM4-1000 (DC05V 0.35A)
Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) HP Pavillion DM4 DM4-1000 (DC05V 0.35A)
http://obiavidnes.com/obiava/154838/ventilator-za-laptop-cpu-fan-hp-pavillion-dm4-dm4-1000-dc05v-035a

Универсален мултичестотен уред против домашни вредители
Най-нова модификация ефективен електронен уред с голям диапазон от сменящи се ултразвукови честоти и
електромагнитни вълни, плюс нощна светлина. Пази помещения до 200 кв.м от вредни инсекти и гризачи, като комари,
мравки, хлебарки, мушички, бълхи, паяци, дървеници, мишки, плъхове и други подобни. Уредът е безопасен за хора и
домашни любимци. Препоръчва се за охрана на домашни помещения, гаражи, мазета, тавани, офиси, хотели, болници,
хипермаркети, складове за храна, и т.н. Цена 24,90 лева с ДДС. За повече подробности и поръчки заповядайте в
е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154837/universalen-multichestoten-ured-protiv-domashni-vrediteli

НОВО - Свръхинтелигентен мини въздухопречиствател с озон
НОВО - Свръхинтелигентен мини въздухопречиствател с озон - с инфрачервен датчик за автоматично изключване в
присъствието на хора за предпазване от директно вдишване на озон. Има два автоматични и три ръчни режима на
работа за избор на настройка според конкретната обстановка. Уредът ефективно прeмахва миризми, цигарен дим,
вредни газове, прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Предпазва от заразни
микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Увеличава кислородното съдържание и опреснява въздуха в
помещението. Подходящ е за малки помещения, като спални, кухни, бани и тоалетни, както и за малки офиси. Работи
ефективно без консумативи и необходимост от поддръжка. Цена 45,00 лв. с ДДС. Вижте подробности в ТехноМаг или на
тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154836/novo---svryhinteligenten-mini-vyzduhoprechistvatel-s-ozon

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ НА АВТОШКОЛА ФАКТОР
Цена от 439 лв. за целия курс с всички включени такси за изпити!!!
НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ за шофьорски курс САМО ПРИ НАС !!!
Летния сезон е НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС !!!
Възползвайте се от НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр.София за шофьорски курс!
40 часа теоретично обучение и
31 часа практическо обучение !
Следващ курс от 06.08.2018 г.
Очакваме Ви !!!
http://obiavidnes.com/obiava/154835/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Хирургия на Уипъл при рак на панкреаса
Ракът на панкреаса се развива коварно – не показва значими симптоми. Една от обещаващите техники за хирургично
лечение на рака на панкреаса е техниката на Уипъл. За диагностициране на рак на панкреаса е полезно да се направи
подробно CТ сканиране.
http://obiavidnes.com/obiava/154834/hirurgiya-na-uipyl-pri-rak-na-pankreasa

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Vostro 1220, черна
http://obiavidnes.com/obiava/154833/klaviatura-za-laptop-dell

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/154832/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) HP Pavilion DM1-3000 серии
Вентилатор за лаптоп (CPU Fan) HP Pavilion DM1-3000 серии
http://obiavidnes.com/obiava/154831/ventilator-za-laptop-cpu-fan-hp-pavilion-dm1-3000-serii

Хладилник с фризер Sharp SJ-BB02IMXW1
Хладилник с фризер Sharp SJ-BB02IMXW1, клас А+, 230л. общ обем, LCD дисплей, NanoFrost, Odour free, бял
http://obiavidnes.com/obiava/154830/hladilnik-s-frizer-sharp-sj-bb02imxw1

Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTBK
Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTBK, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, бързи бутони, до 40 часа време за работа,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/154829/slushalki-audio-technica-ath-s200btbk

Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTGBL
Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTGBL, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, бързи бутони, до 40 часа време за работа,
сиви-сини
http://obiavidnes.com/obiava/154828/slushalki-audio-technica-ath-s200btgbl

Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTBRD
Слушалки Audio-Technica ATH-S200BTBRD, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, бързи бутони, до 40 часа време за работа,
черни-червени
http://obiavidnes.com/obiava/154827/slushalki-audio-technica-ath-s200btbrd

HDCVI камера Dahua HAC-HFW2802E-A-0280B
HDCVI камера Dahua HAC-HFW2802E-A-0280B, насочена "bullet" камера, 8 Mpix (4К(3840x2160/15fps), 2.8mm обектив, IR
осветеност (до 40 метра), външен IP67 защита, вграден микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/154826/hdcvi-kamera-dahua-hac-hfw2802e-a-0280b

Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Satellite U300 U305 Tecra M8 Portege M600
Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Satellite U300 U305 Tecra M8 Portege M600, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/154825/bateriya-zamestitel-za-laptop-toshiba-satellite-u300-u305-tecra-m8-portege-m600

Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba Satellite C50-B-14D C55-5352 C55-B5200 C55-B5270
Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba Satellite C50-B-14D C55-5352 C55-B5200 C55-B5270, 4 cells, 14.4V, 2800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154824/bateriya-originalna-za-laptop-toshiba-satellite-c50-b-14d-c55-5352-c55-b5200-c5

Коледна декорация от ИТА България ЕООД
ИТА България ЕООД предлага богата гама изделия за диви животни и домашни любимци, както и градински артикули,
изработени от дърво и метал. Всеки модел е създаден с внимание и отговорност към природата, съобразно
специфичните изисквания на клиента и пазара. Също така тук има предложени за интересни празнични инсталации.
Запознайте се с най-новите ни коледни декорации, подходящи за всеки дом и индивидуален стил.
http://obiavidnes.com/obiava/154823/koledna-dekoraciya-ot-ita-bylgariya-eood

Курс за Готвачи от 06 август 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/154822/kurs-za-gotvachi-ot-06-avgust-2018g

Интериорна врата модел Сенчъри от Борман България
Борман България предлага страхотната интериорна врата - модел "Сенчъри" на немския производител "Classen". Цвят
на вратата пепел графит. Възможност за избор на модели с каса до 18 см. зид. Отличен избор за собствениците на
апартаменти, офиси, къщи, вили и друг вид сгради.
Вратите Борман идват до вас с дългосрочна гаранция и сертификат за качество. Разгледайте и други модели
интериорни врати на склад в фирмените ни магазини или официалния ни уебсайт.
http://obiavidnes.com/obiava/154821/interiorna-vrata-model-senchyri-ot-borman-bylgariya

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
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http://obiavidnes.com/obiava/154816/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/154815/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/154814/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/154813/viagra

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154811/viagra

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/154812/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/154806/cherna-mravka

Уроци по солфеж в музикална школа Венера мюзик
Уроците по солфеж систематично изучават музикалните елементи, от които е съставено едно произведение, като:
Ноти; Размер; Метро-ритъм; Лад, Гама, Тоналност; Интервали и др. Солфежът е теоретична дисциплина, която има
пряко отношение към всяка една форма на музикално изкуство.
http://obiavidnes.com/obiava/154805/uroci-po-solfej-v-muzikalna-shkola-venera-myuzik

3 стъпки към щастието
Маг Ая-ясновидство и лайф коуч консултации. Психологическа помощ за любовни и житейски проблеми.
Събиране на разделени двойки, ако това е възможно. Без лъжи и измами. Не злоупотребявам с мъката на хората. 0888
632 543-не е импулсен. Моля да се обаждат само хора със сериозни намерения.
http://obiavidnes.com/obiava/154804/3-stypki-kym-shtastieto

Хладилник с фризер Whirlpool WTNF 92O K H
Хладилник с фризер Whirlpool WTNF 92O K H, клас А++, 368л. общ обем, 6-th SENSE, No Frost, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154803/hladilnik-s-frizer-whirlpool-wtnf-92o-k-h
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Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire V5-471 V5-431 M5-481, без рамка, черна, US/UK, с кирилица
http://obiavidnes.com/obiava/154802/klaviatura-za-laptop-acer

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/154801/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/154800/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/154799/cialis

Аудио кабел Vivanco 46504
Аудио кабел Vivanco 46504, от Jack(м), 3.5mm TRS към Chinch(м), RCA, 1.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154798/audio-kabel-vivanco-46504

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/154797/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/154796/cherna-mravka

Хладилник с фризер Whirlpool WTNF 82O X H
Хладилник с фризер Whirlpool WTNF 82O X H, клас А++, 338л. общ обем, 6-th SENSE, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/154795/hladilnik-s-frizer-whirlpool-wtnf-82o-x-h

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire E5-473, без рамка, черна, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154794/klaviatura-za-laptop-acer

IP камера Dahua IPC-HFW4431T-ASE-0360B
IP камера Dahua IPC-HFW4431T-ASE-0360B, 4Mpix 2688x1520)/ 25/30FPS, oбектив фиксиран
H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR осветеност (до 60 метра), IP67, PoE (802.3af), 1/1 channel In/Out, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/154793/ip-kamera-dahua-ipc-hfw4431t-ase-0360b

Аудио кабел Vivanco 46500
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Аудио кабел Vivanco 46500, от Chinch(м), RCA към Chinch(м), RCA, 1.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154792/audio-kabel-vivanco-46500

IP камера Dahua IPC-HFW2431T-ZS-27135
IP камера Dahua IPC-HFW2431T-ZS-27135, насочена "bullet", 4 МPixel (4MP (2688x1520)/20FPS), 2.7-13.5mm/F1.4 обектив,
Video compression H.265+, H.264, H.264+/H.264/MJPEG, IR осветеност (до 60m), външна IP67, PoE+, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/154791/ip-kamera-dahua-ipc-hfw2431t-zs-27135

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire V5-473G, без рамка, черна, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154790/klaviatura-za-laptop-acer

Аудио кабел Vivanco 46207
Аудио кабел Vivanco 46207, от Jack(м), 3.5mm TRS към Jack(м), 3.5mm TRS, 1.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/154789/audio-kabel-vivanco-46207

IP камера Dahua IPC-HFW4231D-BAS-S2-0360B
IP камера Dahua IPC-HFW4231D-BAS-S2-0360B, 2Mpix 1080P (1920x1080/50FPS), oбектив фиксиран 3.6mm/F2.0,
H.265+/H.265/H.264+/H.264, IR осветеност (до 80 метра), IP67, PoE (802.3af), 1/1 channel In/Out, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/154788/ip-kamera-dahua-ipc-hfw4231d-bas-s2-0360b

Евтина квартира на море в Поморие
Частен дом Костандара предлага стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски
плаж и морето и на 200 метра от центъра на града .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са просторни, светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни е безплатно.
Телефон за контакти : , 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/154787/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie

IP камера Dahua IPC-HFW4231B-BAS-S2-0360B
IP камера Dahua IPC-HFW4231B-BAS-S2-0360B, насочена "bullet", 2 MPixel (1080P (1920x1080)/50FPS), 3.6mm/F2.0
обектив, Video compression H.265+, H.265, H.264+, H.264, IR осветеност (до 50m), външна IP67, PoE, RJ-45, аудио G.711a/
G.711Mu/ AAC/ G.726
http://obiavidnes.com/obiava/154786/ip-kamera-dahua-ipc-hfw4231b-bas-s2-0360b

Продавам къща в с. Драгоево
Продавам старинна къща в с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен със застроена площ от 120 кв.м и двор от 850
кв.м.
Село Драгоево се намира в подножието на Източна Стара планина,на около 25 км от гр. Шумен, 110 км от гр. Варна и
аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав. Сред чистия и свеж въздух с. Драгоево е развивало
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дългогодишни традиции в лозаро-винарството. До селото има редовна автобусна линия, има магазини и лекар.
ЦЕНА – 14 000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/154785/prodavam-kyshta-v-s-dragoevo

Продавам къща в с. Драгоево
Продавам старинна къща в с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен със застроена площ от 120 кв.м и двор от 850
кв.м.
Село Драгоево се намира в подножието на Източна Стара планина,на около 25 км от гр. Шумен, 110 км от гр. Варна и
аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Преслав. Сред чистия и свеж въздух с. Драгоево е развивало
дългогодишни традиции в лозаро-винарството. До селото има редовна автобусна линия, има магазини и лекар.
ЦЕНА – 14 000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/154784/prodavam-kyshta-v-s-dragoevo

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ РАБОТНИ МЕСТА
ГАРАНТИРАНИ 100% С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ГАРАНТИРАНА
РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТАКОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО
ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селско
стопанство,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за
сладолед,цех за зеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места заплата според
квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците и специалистите достигат
възнаграждение 40000 крони /1500 евро/.За всички работни места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък
стандарт и развита икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и
получаване на възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на
тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/154783/chehiya-bez-komision-i-posrednici-bezplaten-transport-rabotni-mesta-garantirani-10

Клавиатура за лаптоп Acer
Клавиатура за лаптоп Acer, съвместима със серия Aspire V5-471 V5-431 M5-481, без рамка, черна, US/UK
http://obiavidnes.com/obiava/154782/klaviatura-za-laptop-acer

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ПРОМОЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
избрали,ние решихме да я удължим заради Вас!
“ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ “
И получавате 10% ОТСТЪПКА от цената – плащате САМО 449 лв. за целия курс с всички
И за следващия курс от 06.08.2018г.!!!
Тъй като много от вас вече се възползваха и получихме доста похвали за промоцията,която сме включени такси !
Стандартна цена - 499 лв. без никакви допълнителни разходи!
НАЙ – ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС !!!
Възползвайте се от НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр.София за шофьорски курс!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение !
Следващ курс от 06.08.2018 г.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/154781/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Разпродажба на ботуши от Боснев
Не пропускайте своя шанс да купите елегантен или спортен чифт ботуши от Боснев. Само сега зимните модели са на
промоция и цените са повече от изгодни. Влезте в сайта на Боснев и изберете най-подходящия модел за вас.
http://obiavidnes.com/obiava/154780/razprodajba-na-botushi-ot-bosnev
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Телевизор Arielli LED-32DN6T SMART
Телевизор Arielli LED-32DN6T SMART, 32"(81.28 cm) HD Smart LED TV, DVB-T/DVB-C, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, Scart
http://obiavidnes.com/obiava/154779/televizor-arielli-led-32dn6t-smart

Телевизор Arielli LED-50DN4T2 SMART
Телевизор Arielli LED-50DN4T2 SMART, 50"(127 cm), Full HD Smart LED TV, DVB-T/DVB-C, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/154778/televizor-arielli-led-50dn4t2-smart

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/154775/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.

Страница 24/36

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2018

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/154773/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154772/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
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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/154771/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154770/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
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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/154769/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154768/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154767/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154766/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154765/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154764/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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/154763/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/154762/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Пиана БГ
Пренасяне на пиано Преместване на роял от Пиана БГ
Пиана БГ е водеща фирма за преместване и транспорт на всички видове пиана и рояли. Занимаваме се професионално с
преместване, опаковане и транспортиране на пиана и рояли от 1999 година. Зарадвали сме с качество и достъпни цени
много клиенти които и до ден днешен ни търсят и препоръчват. Точни и коректни служители се трудят в нашата
фирма. Избирайки Пиана БГ Вие получавате качествени услуги на конкурентни цени.
Ние предлагаме широка гама от услуги по преместване на пиана и рояли:
- опаковане и пренасяне на всички видове пиана и рояли
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- транспортиране
- акордиране
- продажба на качествени пиана, рояли
- експертна оценка
- съхранение
http://obiavidnes.com/obiava/154761/piana-bg

Пренасяне на пиана и рояли
Специализирано преместване и транспорт на пиана и рояли от екип с дългогодишен опит и професионални умения.
Преместване на пиано Пренасяне на роял Превоз Пренос - Надеждност и сигурност.
Нуждаете се от преместване и транспорт на Вашето пиано или роял?
Стълбите са тесни, вити или стръмни?
Обадете ни се.
Ние знаем как.
Ще преместим Вашето пиано или роял, професионално, бързо и на добра цена!
Защо да изберете нас?
- Професионално преместване на изключително ниска цена.
- Разполагаме със специални техники и приспособления.
- Опаковане на пианото или рояла.
- Укрепване на музикалният инструмент в транспортното средство.
- Експресно обслужване.
- Отстъпки в цената всяка събота, неделя и празнични дни.
- На ваше разположение без почивен ден.
- Точни, коректни.
http://obiavidnes.com/obiava/154760/prenasyane-na-piana-i-royali

Извозване на стари мебели, битови и строителни отпадъци в София и област
Ние предлагаме комплексни услуги, за да направим процеса най-лесен и спестим времето на нашите клиенти.
Обърнете се към нас когато се налага: извозване на строителни отпадъци, стари мебели, чистене на мазета, тавани,
дворове, гаражи, хамали и транспорт, изнасяне, товарене, извозване на смет.
По желание на клиента можем и поотделно да предложим услуга – транспорт или само работна ръка.
Изхвърляне на стари мебели или чистене на битови, строителни отпадъци се калкулира според обема (количеството) на
боклуците.
Нашата цел е да осигурим удовлетворението на клиентите. Поръчайте услуга, ние сме насреща.
Освободете се от излишните отпадъци сега!
http://obiavidnes.com/obiava/154759/izvozvane-na-stari-mebeli-bitovi-i-stroitelni-otpadyci-v-sofiya-i-oblast

Извозване БГ
В нашето ежедневие често се налага извозване на образуваните от ремонта строителни отпадъци. В друг случай се
налага да изчистите мазето или тавана от струпаните през годините стари мебели, вещи и други непотребни боклуци.
В такива моменти се нуждаете от професионална помощ.
С придобития през годините опит, екипа на ИзвозванеБГ.дир ще реши бързо, качествено и коректно възникналия проблем.
Фирма "ИзвозванеБГ.дир" е специализирана в следните услуги:
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, офиси, гаражи, складове, магазини, покриви и много други обекти.
Контейнери, бусове, самосвали, натоварване, извозване и изхвърляне на депо смет.
Предлагаме безплатни огледи.
http://obiavidnes.com/obiava/154758/izvozvane-bg
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Складиране БГ
Съхранение на лични вещи, багаж, мебели или бизнес инвентар в нашите складове под наем в София и окръг Перник,
коректно и пълно съдействие при опаковане, преместване, транспортиране и складиране, а също така може да се
възползвате от магазин за продажба на кашони и опаковки.
http://obiavidnes.com/obiava/154757/skladirane-bg

Студенти Хамали
Предлагаме квалифицирани хамали и хамалски услуги на фирми, компании и частни клиенти на територията на град
София и окръг. Разполагаме със собствен камион и извършваме транспортни услуги на вещи, багаж, мебели от офиси и
жилища, както и преместване на различни товари, апаратура, машини, палета от всякакви обекти.
С нашата огромна подготовка и комплексно обслужване от опитни хамали и различен капацитет по обем и тонаж
товарни превози ще съумеем да осигурим едно надеждно и комфортно преместване на Вашите мебели независимо от
тяхното количество, както и по време на работния процес в офиса.
Нашият екип се постарава да създаде бързо, ефективно, надеждно както и да поддържа висок стандарт на услугите си
за тези които търсят преместване или хамалска услуга на територията на град София и област както и към страната.
http://obiavidnes.com/obiava/154756/studenti-hamali

Извозване на строителни отпадъци от Чистичко
Ние сме сериозна фирма за извозване на строителни отпадъци, почистване и изхвърляне на битов боклук, мебели и
ненужни вехтории от мазета, дворове, тавани, гаражи. Предлагаме тези услуги с високо качество, бързина и експресно
обслужване на частни и бизнес клиенти.
Нашият екип е достъпен винаги през деня и може да се свържете с нас директно с въпроси и заявки които да са в удобно
за Вас време.
Възложената задача се изпълнява в срок независимо от обема и количеството боклук, както и от трудността на
изпълнение.
Свържете се с нас, не губете време, не тънете в отпадъци – нека Ви помогнем!
http://obiavidnes.com/obiava/154755/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-ot-chistichko

Преместване на мебели, багаж
Преместване на багаж, мебели, дома, офиси, пиана, рояли, каси, сейфове, апаратура, машини.
Опаковане на домакински прибори, мебели, багаж, архив и документация, де/монтаж, Продажба на кашони и опаковъчни
материали.
Товаро разтоварни услуги, товарене или разтоварване на стоки на/от ТИР-ове, контейнери, вагони.
Транспортни услуги в София и страната.
Извършваме безплатни огледи на офиси и жилища.
Наша основна цел са Вашето спокойствие, удовлетвореност и опазване на имуществото Ви при преместване и
транспортиране.
http://obiavidnes.com/obiava/154754/premestvane-na-mebeli-bagaj

Хамали Груп
Хамали Group е съвсем нова фирма на пазара и въпреки това ще останете очаровани в избора си на компания предлагаща
хамали и хамалски услуги на територията на град София и страната. Стремим се да осигурим най-качествените хамали
и хамалски услуги, пренасяне на дома или офиса като предложим и добри цени според избора на услуги които ще изберете.
Ние знаем колко е стресиращо едно преместване което е свързано и с редица други проблеми, затова можем да улесним
всичките неприятности по подготовката като предложим доставка на опаковъчни материали, план за преместване,
товарене, разтоварване или друга хамалска дейност от която се нуждаете.
Нашата група ще ви помогне с подготовката за преместване като осигури опаковъчни продукти, опаковане на вещите,
демонтажни, монтажни услуги на мебели, товарен транспорт и разбира се отзивчиви хамали които ще преместят
цялото ви лично имущество без много стрес, бързо и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/154753/hamali-grup
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Хамали София
Желаете преместване, професионални Хамалски услуги или Транспорт, ние от Хамали София ще отговорим на Вашите
изисквания като Ви предложим тези услуги с високо качество и на достъпни цени. Разполагаме с надежден персонал и
поддържан авто-парк, с който имаме готовност да направим възможно всяко преместване и да се справим с всички
хамалски услуги за най-кратко време.
Хамали и Хамалски услуги София
Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, складове, магазини.
Пренасяне на пиана, рояли, каси, сейфове, офис техника, медицинско оборудване, апаратура, машини.
Товаро разтоварни услуги.
Продажба на кашони, опаковане.
Транспортни услуги в София и страната с падащ борд, транспорт на всякакви стоки и товари до 5т.
Изхвърляне на строителни и битови отпадъци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, складове, гаражи, покриви.
Къртачни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/154752/hamali-sofiya

Уеб дизайн - изработка на уеб сайт
Изработка на уникален уеб дизайн, поддръжка и консултации с професионалисти. Намаления на онлайн магазини,
фирмени уеб сайтове и уеб директории. Изграждане на административни панели, регистрация и търсене. Статистика в
реално време, обратна връзка и автоматизирани функции.
1. Фирмен уеб сайт, 2. Онлайн магазин, 3. Рекламен сайт, 4. Флаш уеб сайт, 5. Корпоративен сайт, 6. Онлайн директория.
http://obiavidnes.com/obiava/154751/ueb-dizayn---izrabotka-na-ueb-sayt

Отнетите шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи - ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок от датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Според румънското законодателство шофьорската книжка може да бъде отнета за всяко едно нарушение - това се
потвърждава реално и в практиката. С отнемането на книжката се налага наказание “забрана за шофиране на
територията на Румъния” за срок от 30 до 90 дни, което влиза в сила 15 календарни дни от датата на отнемането.
Шофирането с наложена забрана се счита не за административно нарушение, а за престъпление и в този случай
наказанието се определя с присъда от съда.
Процедурата по връщането на книжката е дълга и неясна-за повечето български граждани, озовали се в тази ситуация.
В повечето случаи те чакат книжките си повече от шест месеца, колкото трае процедурата до връщането на
книжката в съответното окръжно управление на КАТ в България, от което е издадена.
За контакти:
Денислав Маринов
тел. 0899 819 102
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/154745/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya

Счетоводна къща „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД
„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български
физически и юридически лица.
Предлагаме Ви професионален подход, базиращ се на компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на
Националните счетоводни стандарти и бизнес средата в България.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
082/ 858 071
0878 178 971 ; 0888 220 113
account_plus_minus@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Страница 33/36

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2018

Понеделник до петък
От 08:30 до 17:30 часа
http://obiavidnes.com/obiava/154744/schetovodna-kyshta-akaunt-plyus-minus--eood

Пълно счетоводно обслужване на български ФЛ и ЮЛ
„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български
физически и юридически лица. Предлагаме на нашите клиенти:
Абонаментно счетоводно, данъчно и трз обслужване
годишно счетоводно и данъчно приключване
обявяване на отчети (гфо) в търговски регистър
еднократни услуги
Регистрация на фирми и други услуги.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
082/ 858 071
0878 178 971 ; 0888 220 113
account_plus_minus@abv.bg
www.accountplusminus.com
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник до петък
От 08:30 до 17:30 часа
http://obiavidnes.com/obiava/154743/pylno-schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fl-i-yul

Висококачествени счетоводни услуги
"АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни услуги, които включват:
• Пълно счетоводно обслужване
• Социални и здравни осигурителни вноски
• ТРЗ и личен състав
• Данъчна защита
• Консултации
• Други услуги.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
082/ 858 071
0878 178 971 ; 0888 220 113
account_plus_minus@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник до петък
От 08:30 до 17:30 часа
http://obiavidnes.com/obiava/154742/visokokachestveni-schetovodni-uslugi

Коопериране за Съвместно Инвестиране
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/154741/kooperirane-za-syvmestno-investirane
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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/154740/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/154739/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/154738/cherna-mravka

Пакет Вита Детска консултация в болница Вита
Пакетът „Вита Детска консултация“ включва наблюдение от един педиатър на Вита, избран от родителя. Пакетът
важи и за двете ни локации – Вита База 1 (ул. Драговица №9) и Вита База 2 (ул. Филип Кутев №10). Родителите могат
да изберат педиатър на своето дете между следните Вита специалисти:
http://obiavidnes.com/obiava/154735/paket-vita-detska-konsultaciya-v-bolnica-vita

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

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
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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
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