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www.competencemap.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ
София, Алабин 16-20
office@competencemap.bg
http://MyCompetence.bg
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