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Лаптоп Dell Vostro 3568 (N068VN3568EMEA01_1805_UBU)
Лаптоп Dell Vostro 3568 (N068VN3568EMEA01_1805_UBU), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux, 2.18kg
http://obiavidnes.com/obiava/145204/laptop-dell-vostro-3568-n068vn3568emea01_1805_ubu

Лаптоп Dell Latitude 5480 (N002L548014EMEA_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 5480 (N002L548014EMEA_WIN-14), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7440HQ 2.8/3.8 GHz, 14"
(35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display & GF 930MX 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB Type-C, Windows 10, 1.9 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145192/laptop-dell-latitude-5480-n002l548014emea_win-14

"Универсал 92Н" ЕООД Производител на резервни части и консумативи за селскостопански
машини
"Универсал 92Н" ЕООД
Производител на резервни части и консумативи за селскостопански машини :
сеялка, сламопреса, косачка, трактори, култиватор, дискова брана, комбайн и др. Производство на сейфове по желани
размери и предназначения и услуги свързани с металообработване.
Модели на машини, за които "Универсал 92" ЕООД произвежда части:
Румънска и Новаченска сеялка, СУПН, СЗУ-3,6, Турски сеялки Алтъньоз, Сьонмезлер, Гингьор, Гаспардо, Е-302, ХПС,
ПСП, К-454, КЛААС, Дискова брана, Култиватор, МТЗ; ЮМЗ, ДОН;НИВА, Е-516, Роторна косачка и други.
Консумативи:
Преходници (адаптер) 6/8 шлиц, 8/6, 6/6, 8/8, 8/20, 20/8, 21/20, 20/21, 20/6, 20/8, 6/20, 20/6, 21/8, 21/6 и по желание.
Универсал 92Н ЕООД произвежда сейфове и каси от метал с различно предназначение – за ценни книжа, оръжие или
скъпоценности и др.
Фирмата предлага на своите клиенти най-добри цени и условия на доставка. Доказано добро качество на продукцията.
•
•
•
•
•

Адрес: град Добрич, Лозята 3ти път № 11
Тел: 058 60 40 59
Мобилен тел: 0899 533 833
Е-mail: universal92panaiotov@mail.bg
Уеб сайт : http://universal92n.com/

http://obiavidnes.com/obiava/145256/universal-92n-eood-proizvoditel-na-rezervni-chasti-i-konsumativi-za-selskostopa

Авточасти онлайн - АВТО БИМ
Нови авточасти и аксесоари за всички марки автомобили. Авточасти онлайн, консумативи, аксесоари и тунинг за всички
марки и модели автомобили, автосклад с безплатна доставка - https://www.avto.bim.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/145255/avtochasti-onlayn---avto-bim

Екскурзии от Туристическа агенция Сърнела
Туристическа агенция Сърнела предлага автобусни екскурзии, самолетни екскурзии и почивки в страната и в чужбина.
„Сърнела“ е агенцията, на която се доверявате, на която поверявате своето мечтано пътуване, която след всяко ваше
пътешествие оставя в сърцето ви трайни следи и сбъдва мечтите ви - http://sarnela.com
http://obiavidnes.com/obiava/145254/ekskurzii-ot-turisticheska-agenciya-syrnela

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес http rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/145253/dopylnitelni-dohodi-ot-internet
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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145252/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
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• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145251/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145250/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.
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• 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/145249/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145248/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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.
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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/145247/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/145246/masajna-kushetka-magicpro

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
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И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145245/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145244/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145243/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145242/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145241/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145240/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145239/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/145238/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145237/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145236/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145235/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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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/145234/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145233/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145232/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145231/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145230/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145229/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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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/145228/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145227/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145226/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145225/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145224/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145223/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/145222/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/145221/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/145220/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Търся работа като невъоръжена охрана
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време.На 58 години съм и
разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие,а имам и над 9
години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до Люлин,за минимум 700 лева
заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа дежурство-72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/145219/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Търся надомна работа
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време.На 58 години съм и
търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/145218/tyrsya-nadomna-rabota

Калъф iPhone X
Калъф iPhone X, страничен протектор с гръб, полиуретанов, 4smarts Clip-On Cover Velours, ударо и водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145217/kalyf-iphone-x
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Слушалки Sennheiser PMX 686G Sports
Слушалки Sennheiser PMX 686G Sports, микрофон, 18Hz-20kНz честотен диапазон, 1.2 м кабел, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/145212/slushalki-sennheiser-pmx-686g-sports

Слушалки Sennheiser PC 8 USB
Слушалки Sennheiser PC 8 USB, микрофон, 42Hz-17kНz честотен диапазон, 2 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145211/slushalki-sennheiser-pc-8-usb

Лаптоп Dell Latitude 7370 (#DELL02218)
Лаптоп Dell Latitude 7370 (#DELL02218), двуядрен Skylake Intel Core m5-6Y54 1.1/2.7 GHz, 13.3" (33.78 cm) Full HD
Anti-Glare Display (mHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x Thunderbolt, Windows 10, 1.12kg
http://obiavidnes.com/obiava/145210/laptop-dell-latitude-7370-dell02218

Слушалки Sennheiser Urbanite XL Galaxy (Black
Слушалки Sennheiser Urbanite XL Galaxy (Black, G), микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145209/slushalki-sennheiser-urbanite-xl-galaxy-black

Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear I (M2 OEI)
Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear I (M2 OEI), микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.4 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145208/slushalki-sennheiser-momentum-on-ear-i-m2-oei

Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear G (M2 OEG)
Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear G (M2 OEG), микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.4 м кабел, бежови
http://obiavidnes.com/obiava/145207/slushalki-sennheiser-momentum-on-ear-g-m2-oeg

Слушалки Sennheiser HD 65 TV
Слушалки Sennheiser HD 65 TV, 25Hz-20kНz честотен диапазон, 6 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145206/slushalki-sennheiser-hd-65-tv

Слушалки Sennheiser HD 35 TV
Слушалки Sennheiser HD 35 TV, микрофон, 30Hz-20kНz честотен диапазон, 6 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145205/slushalki-sennheiser-hd-35-tv

Слушалки Audio-Technica ATH-ANC70
Слушалки Audio-Technica ATH-ANC70, микрофон, самостоятелно захранване с ААА батерия, бързи бутони, сваляем 1.2м
кабел, сгъваеми, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145203/slushalki-audio-technica-ath-anc70

Слушалки Sennheiser CX 5.00G
Слушалки Sennheiser CX 5.00G, микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/145202/slushalki-sennheiser-cx-500g

Слушалки Audio-Technica ATH-SR5BT
Слушалки Audio-Technica ATH-SR5BT, микрофон, безжични(Bluetooth 4.1)/NFC, High-Resolution аудио, до 38 часа време за
работа, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145201/slushalki-audio-technica-ath-sr5bt
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Слушалки Audio-Technica ATH-M70X
Слушалки Audio-Technica ATH-M70X, за професионален мониторинг, 45мм говорители, 5-40кHz, 97 dB, сваляем кабел,
сгъваеми, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145200/slushalki-audio-technica-ath-m70x

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2, тип "тапи", ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м асиметричен кабел, жълти-розови
http://obiavidnes.com/obiava/145199/slushalki-audio-technica-ath-sport2

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2, тип "тапи", ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м асиметричен кабел, жълти-сини
http://obiavidnes.com/obiava/145198/slushalki-audio-technica-ath-sport2

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT2, тип "тапи", ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м асиметричен кабел, сини
http://obiavidnes.com/obiava/145197/slushalki-audio-technica-ath-sport2

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1, тип "тапи", подвижни куки, ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м кабел, червени
http://obiavidnes.com/obiava/145196/slushalki-audio-technica-ath-sport1

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1, тип "тапи", подвижни куки, ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м кабел, жълти-сини
http://obiavidnes.com/obiava/145195/slushalki-audio-technica-ath-sport1

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1, тип "тапи", подвижни куки, ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м кабел, сини
http://obiavidnes.com/obiava/145194/slushalki-audio-technica-ath-sport1

Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1
Слушалки Audio-Technica ATH-SPORT1, тип "тапи", подвижни куки, ІРХ5 водоустойчивост, 1.2м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145193/slushalki-audio-technica-ath-sport1

Слушалки Sennheiser HD6 MIX
Слушалки Sennheiser HD6 MIX, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 3 м
http://obiavidnes.com/obiava/145191/slushalki-sennheiser-hd6-mix

Лаптоп Fujitsu LIFEBOOK E557
Лаптоп Fujitsu LIFEBOOK E557, двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7600U 2.8/3.9GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED IPS
дисплей(DisplayPort), 8GB DDR4, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/145190/laptop-fujitsu-lifebook-e557

LED крушка Xavax 111974
LED крушка Xavax 111974, A60, E27, 8W, 810 lm, топло бяла 2700K, Bluetooth 4.0, димируема, съвместима с от Android 4.3
и iOS 7 нагоре
http://obiavidnes.com/obiava/145189/led-krushka-xavax-111974
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LED крушка Xavax 111973
LED крушка Xavax 111973, A60, E27, 7W, 530 lm, топло бяла 2700K
http://obiavidnes.com/obiava/145188/led-krushka-xavax-111973

Лаптоп Dell Latitude 5480 (N005L548014EMEA_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 5480 (N005L548014EMEA_WIN-14), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7440HQ 2.8/3.8 GHz, 14"
(35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB m.2 SSD, 1x USB Type-C, Windows 10, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/145187/laptop-dell-latitude-5480-n005l548014emea_win-14

Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-България!Доверете се на опита и разберете
цялата истина!
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/145186/detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-bylgariyadoverete-se-na-opita-i-razb

Частен Детектив Иван Иванов-притежава дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив Иван Иванов притежава дългогодишен професионален опит,
предлага детективски услуги за частни лица и фирми.
- Изневяра и развод - разследване
- Издирва лица
- Справки
- Корпоративно и фирмено проучване
- Биографични данни - адрес и месторабота
- Открива биологични родственици
- Наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение - алкохол, хазарт, наркотици
- Технически контрол - аудио-, видео- и сателитно наблюдение
Разполага с високо-технологично оборудване!
- информационна киберсигурност
- съдействие при сделки с имоти - проверка
Основната цел е: Бързина, коректност, качество и достоверност на събраната информация и най-вече пълна
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Дискретност!
"Не забравяйте - онзи, който владее информацията, контролира ситуацията!"
тел: 0888400413 или 0897024504
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/145185/chasten-detektiv-ivan-ivanov-pritejava-dylgogodishen-profesionalen-opit

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА 100% ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ
ПОСРЕЩА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,пекарна,пералня,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.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ
естрана с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с
договор задължително. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти
на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/145184/bez-komision-chehiya-garantirana-100-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-ch

Слушалки Sennheiser Urbanite XL (Denim
Слушалки Sennheiser Urbanite XL (Denim, i), микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145183/slushalki-sennheiser-urbanite-xl-denim

Слушалки Sennheiser PX 200-II
Слушалки Sennheiser PX 200-II, 10Hz-21kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145182/slushalki-sennheiser-px-200-ii

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145181/pechelete-pari-ot-internet

256GB SDXC
256GB SDXC, SanDisk Extreme PRO, Class 10, скорост на четене до 95Mb/s, скорост на запис 90MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/145180/256gb-sdxc

Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear Wireless (M2 OEBT)
Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear Wireless (M2 OEBT), безжични, микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145179/slushalki-sennheiser-momentum-on-ear-wireless-m2-oebt

32GB SDHC
32GB SDHC, SanDisk Extreme, Class 10, скорост на четене до 90Mb/s, скорост на запис 40MB/s
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http://obiavidnes.com/obiava/145178/32gb-sdhc

64GB SDXC
64GB SDXC, SanDisk Extreme Pro SD UHS-II, Class 10, скорост на четене до 300Mb/s, скорост на запис 260MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/145177/64gb-sdxc

Слушалки Sennheiser PMX 686i Sports
Слушалки Sennheiser PMX 686i Sports, микрофон, 18Hz-20kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145176/slushalki-sennheiser-pmx-686i-sports

Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
Анатомична облегалка за стол и автомобилна седалка
При болки в кръста и гърба, дископатии, дискови хернии, гръбначни изкривявания, неправилно седене.
При продължителна работа в седнало положение или при шофиране.
- Поставя гръбначният стълб в анатомично положение и освобождава напрежението от продължително седене и
шофиране.
- Възможност за лесно поставяне на автомобилна седалка, офис и обикновен стол.
Анатомичната облегалка е чудесен избор за вашето здраве и стойка. Тя е лека, удобна и лесно преносима. Поставянето
на всякакъв стол е просто и лесно. Анатомичната облегалка задържа гръбначния стълб в положение, което освобождава
натоварването в прешлените и дискалните пространства, чрез правилно разпределение на тежеста на тялото.
Благодарение на облегалката продължителното седене на работното място или пред компютъра не създава умора. В
автомобил или автобус, особено при продължително пътуване, осигурява комфорт и удобство – кръстът не се изпотява
и изчезва усещането за напрежение от продължителното седене и вибрациите. Анатомичната облегалка се препоръчва
за хора с проблеми в кръста, неправилна стойка при седене и изпотяване на гърба. Тя е чудесно средство за профилактика
на гръбначния стълб. При наличието на заболяване тя подпомага терапевтичните мерки и усилва ефекта на лечението.
http://obiavidnes.com/obiava/145175/anatomichna-oblegalka-za-stol-i-avtomobilna-sedalka

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
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циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145174/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
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O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/145173/masajna-kushetka-magicpro

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145172/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Лаптоп Dell Latitude 3580 (DLT3580I58G500G_WIN-14)
Лаптоп Dell Latitude 3580 (DLT3580I58G500G_WIN-14), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 500GB HDD, Windows 10, 2.06 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145171/laptop-dell-latitude-3580-dlt3580i58g500g_win-14

Слушалки Sennheiser CX 686G Sports
Слушалки Sennheiser CX 686G Sports, микрофон, 18Hz-20kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145170/slushalki-sennheiser-cx-686g-sports

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/145169/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn-3dkoe

3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща,
магазин, клуб, ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/145168/3dkoev-design-3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn-3dkoe
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Няма да ви обещавам нереални бързи, лесни и много пари. Ще ви обещая реални пари с които може да подпомогнете
бюджета си, да покриете непредвидените разходи и да се поглезите с останалите средства. Това което ви е необходимо
е смартфон или лаптоп, таблет или настолен компютър, малко свободно време, постоянство, търпение и упоритост.
Работете когато си пожелаете, работете колкото си искате, работете където си искате, работете само за себе си.
Как ще стане това, може да разберете на този адрес: http://rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/145167/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Слушалки Sennheiser CX 5.00i
Слушалки Sennheiser CX 5.00i, микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145166/slushalki-sennheiser-cx-500i

128GB microSDXC
128GB microSDXC, SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II, Class 10, скорост на четене до 275Mb/s, скорост на запис
100MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/145165/128gb-microsdxc

Слушалки Sennheiser CX 5.00i
Слушалки Sennheiser CX 5.00i, микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145164/slushalki-sennheiser-cx-500i

Озонатор за въздух и вода от ТехноМаг
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Озонът премахва вредни химически и органични съединения,
миризми, бактерии, тежки метали и т.н. 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/145163/ozonator-za-vyzduh-i-voda-ot-tehnomag

Околоочен масажор – с подарък алкални батерии
За премахване умората на очите, вследствие продължителна работа с компютър, дълго шофиране, учене или четене. За
премахване на бръчки около очите. При подути или с торбички очи и тъмни сенки около очите. За подобряване на съня.
Подходящ за студенти и ученици, за хора с очни проблеми - късогледство, кривогледство, далекогледство и др., принудени
да носят продължително време очила. За оператори на компютри, конструктори, счетоводители, шофьори. За хора с
невръстения и безсъница, световъртеж, фотофобия, астигматизъм, катаракт и др. За хора, страдащи от хронична
хрема, запушен нос и синузит. Подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145162/okoloochen-masajor---s-podaryk-alkalni-baterii

Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/145161/cifrov-alkoholen-tester-dreger-alcosafe-s4
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Уреди за сребърна вода
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.
Уредът е херметичен и позволява пълно потапяне във водата. Конструкцията на уреда позволява той да плува във
водата, като горната му част остава над повърхността й. Това позволява обработка на вода в дълбоки съдове, като
след приключване на работа, уредът може лесно да бъде изваден.
Приложение на сребърната вода в домашни условия:
Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход,
Ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
хранителни отравяния, дезинтерии, кожни болести, изгаряния,
Дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци,
Дезинфекция на мивки, вани, съдове,
Дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи,
В козметологията - подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие,
В растениевъдството - за покълване на семена и поливане на растения,
http://obiavidnes.com/obiava/145160/uredi-za-srebyrna-voda

Кана за жива и мъртва вода от ТехноМаг
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/145159/kana-za-jiva-i-myrtva-voda-ot-tehnomag

Дестилатори за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи 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), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. 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/145158/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145157/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. За
подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
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0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/145156/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Водородна бутилка за вода
Водородна бутилка за вода - уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната
вода е мощен антиоксидант и намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и
регулира киселинноста в организма. Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма,
енергитизира и подобрява мозъчната дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите,
предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145155/vodorodna-butilka-za-voda

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145154/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Слушалки Sennheiser CX 5.00G
Слушалки Sennheiser CX 5.00G, микрофон, 16Hz-22kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145153/slushalki-sennheiser-cx-500g

Слушалки Sennheiser CX 300-II Precision
Слушалки Sennheiser CX 300-II Precision, 19Hz-21kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145152/slushalki-sennheiser-cx-300-ii-precision

Слушалки Sennheiser CX 3.00
Слушалки Sennheiser CX 3.00, 17Hz-21kНz честотен диапазон, 1.2 м
http://obiavidnes.com/obiava/145151/slushalki-sennheiser-cx-300

Слушалки Audio-Technica ATH-AR3BT
Слушалки Audio-Technica ATH-AR3BT, микрофон, High Resolution аудио, 1.2м сваляем кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145150/slushalki-audio-technica-ath-ar3bt

Подложка за мишка Allsop Texas Holdem Mousepad
Подложка за мишка Allsop Texas Holdem Mousepad, кафява, 240 x 205 x 3.0mm
http://obiavidnes.com/obiava/145149/podlojka-za-mishka-allsop-texas-holdem-mousepad

Слушалки Audio-Technica ATH-AR3BT
Слушалки Audio-Technica ATH-AR3BT, професионални DJ слушалки, 53мм говорители, 1.2м сваляем кабел, 6.3мм адаптер,
сгъваеми, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145148/slushalki-audio-technica-ath-ar3bt

Настолен компютър Dell XPS 8930 DT (5397184091258)
Настолен компютър Dell XPS 8930 DT (5397184091258), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8700 3.2/4.6 GHz, NVIDIA
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GeForce GTX 1070 8GB, 16GB DDR4, 2TB HDD & 256GB SSD, 2x USB 3.1 Type-C, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/145147/nastolen-kompyutyr-dell-xps-8930-dt-5397184091258

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145146/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145145/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145144/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
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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/145143/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear Wireless (M2 OEBT)
Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear Wireless (M2 OEBT), микрофон, 16-22000Нz честотен диапазон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145142/slushalki-sennheiser-momentum-on-ear-wireless-m2-oebt

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145141/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145140/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145139/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145138/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145137/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145136/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145135/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145134/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145133/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145132/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145131/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145130/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145129/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
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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/145128/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145127/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145126/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145125/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145124/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145123/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145122/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145121/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145120/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145119/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145118/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/145117/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Настолен компютър Dell XPS 8930 DT (5397184091241)
Настолен компютър Dell XPS 8930 DT (5397184091241), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8700 3.2/4.6 GHz, NVIDIA
GeForce GTX 1060 6GB, 16GB DDR4, 2TB HDD & 256GB SSD, 2x USB 3.1 Type-C, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/145116/nastolen-kompyutyr-dell-xps-8930-dt-5397184091241

Мишка Roccat Kone Pure
Мишка Roccat Kone Pure, оптична (8200 dpi), USB, сива, 12000fps, 1000Hz polling rate
http://obiavidnes.com/obiava/145107/mishka-roccat-kone-pure
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145106/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

частни / бизнес кредити, без обезпечение
заеми без обезпечение. имате нужда от пари за бизнес, инвестиция или лична употреба? това е мястото, където да
получите тези пари. лихвеният процент е 3% годишно и одобрението е бързо. изпратете заявката си сега, ако сте
заинтересовани. сумата варира от 3000 евро - 5 000 000 евро
име:
заета сума:
продължителност на кредита:
имейл: 2324company@gmail.com
Viber: +16316333962
WhatsApp: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/145105/chastni--biznes-krediti-bez-obezpechenie

Слушалки Sennheiser CX 1.00
Слушалки Sennheiser CX 1.00, 17-20000Нz честотен диапазон, 1.2 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145104/slushalki-sennheiser-cx-100

Слушалки с микрофон Sennheiser GSP 300
Слушалки с микрофон Sennheiser GSP 300, микрофон, 15-26000Нz, гейминг, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145103/slushalki-s-mikrofon-sennheiser-gsp-300

Лаптоп Dell XPS 9560 (5397184091227)(сив)
Лаптоп Dell XPS 9560 (5397184091227)(сив), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Anti-Glare Display GF GTX 1050 4GB, (DP), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 2.00 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145102/laptop-dell-xps-9560-5397184091227siv

Слушалки Sennheiser Momentum I (M2 AEI) Around Ear
Слушалки Sennheiser Momentum I (M2 AEI) Around Ear, микрофон, 16-22000Нz честотен диапазон, кафяви
http://obiavidnes.com/obiava/145101/slushalki-sennheiser-momentum-i-m2-aei-around-ear

Слушалки Sennheiser Momentum Wireless (M2 AEBT) Around Ear
Слушалки Sennheiser Momentum Wireless (M2 AEBT) Around Ear, безжични, микрофон, 16-22000Нz честотен диапазон,
бежови
http://obiavidnes.com/obiava/145100/slushalki-sennheiser-momentum-wireless-m2-aebt-around-ear

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
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Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145099/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145098/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/145097/masajna-kushetka--dvusekcionna

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145096/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145095/pechelete-pari-ot-internet

Слушалки Sennheiser HD 599
Слушалки Sennheiser HD 599, 12-38500Нz честотен диапазон, 3 м
http://obiavidnes.com/obiava/145094/slushalki-sennheiser-hd-599

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 30.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145093/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по италиански език – В2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 05.02.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145092/kurs-po-italianski-ezik--v21

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 14.30 до 17.30 часа. Начало : 20.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145091/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 29.01.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145090/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по португалски език - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 09.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145089/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 28.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145088/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 20.01.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145087/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 29.01.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145086/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 29.01.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145085/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по фински език – А2 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 27.01.2018г.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145084/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a2-nivo

Слушалки Sennheiser HD 579
Слушалки Sennheiser HD 579, 15-28000Нz честотен диапазон, 3м кабел, сив
http://obiavidnes.com/obiava/145083/slushalki-sennheiser-hd-579

Слушалки Sennheiser HD 569
Слушалки Sennheiser HD 569, микрофон, 10-28000Нz честотен диапазон, 3 м
http://obiavidnes.com/obiava/145082/slushalki-sennheiser-hd-569

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145081/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Лаптоп Dell XPS 9560 (5397184091210)(сив)
Лаптоп Dell XPS 9560 (5397184091210)(сив), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Anti-Glare Display GF GTX 1050 4GB, (DP), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 2.00 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145080/laptop-dell-xps-9560-5397184091210siv

Слушалки Sennheiser Momentum Wireless (M2 AEBT) Around Ear
Слушалки Sennheiser Momentum Wireless (M2 AEBT) Around Ear, безжични, микрофон, 16-22000Нz честотен диапазон, 1.4
м
http://obiavidnes.com/obiava/145079/slushalki-sennheiser-momentum-wireless-m2-aebt-around-ear

Слушалки Sennheiser HD 559
Слушалки Sennheiser HD 559, микрофон, 14-26000Нz честотен диапазон, 3 м
http://obiavidnes.com/obiava/145078/slushalki-sennheiser-hd-559

Слушалка Sennheiser PC 2 Chat
Слушалка Sennheiser PC 2 Chat, микрофон, 42-17000Нz честотен диапазон, 3 м
http://obiavidnes.com/obiava/145077/slushalka-sennheiser-pc-2-chat

Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear I (M2 OEI)
Слушалки Sennheiser Momentum On-Ear I (M2 OEI), микрофон, 16-22000Нz честотен диапазон, 1.4 м
http://obiavidnes.com/obiava/145076/slushalki-sennheiser-momentum-on-ear-i-m2-oei
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Слушалки Sennheiser HD 700
Слушалки Sennheiser HD 700, Titan, микрофон, 3 метра кабел, 10 - 42000 Hz честотен диапазон, 3.5mm жак, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/145075/slushalki-sennheiser-hd-700

Сървър Dell PowerEdge R430 (PER4302C_1)
Сървър Dell PowerEdge R430 (PER4302C_1), осемядрен Broadwell Intel Xeon E5-2620 v4 2.1/3.0 GHz, 16GB DDR4, без твърд
диск, 2x LOM, без OS, 550W
http://obiavidnes.com/obiava/145074/syrvyr-dell-poweredge-r430-per4302c_1

Слушалки Audio-Technica ATH-DSR7BT
Слушалки Audio-Technica ATH-DSR7BT, безжични(Bluetooth 4.2)/NFC, микрофон, Pure Digital Drive система, до 10м
обхват, до 15 часа време за работа, бързи бутони, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145073/slushalki-audio-technica-ath-dsr7bt

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145072/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Слушалки Sennheiser Game Zero
Слушалки Sennheiser Game Zero, микрофон, гейминг, 10 - 26000 Hz честотен диапазон, 3.5mm жак, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145071/slushalki-sennheiser-game-zero

Рецепти
https://www.facebook.com/Рецепти-176773246257591 - Тук можете да намерите много рецепти на едно място
http://obiavidnes.com/obiava/145070/recepti

Онлайн филми и сериали
http://serialbg.net/ - Безплатно гледане на онлайн филми или онлайн сериали, без да ви е нужна регистрация.
http://obiavidnes.com/obiava/145069/onlayn-filmi-i-seriali

Маншон за конектори RJ-45
Маншон за конектори RJ-45, жълт, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/145068/manshon-za-konektori-rj-45

Слушалки Audio-Technica ATH-DSR9BT
Слушалки Audio-Technica ATH-DSR9BT, безжични(Bluetooth 4.2)/NFC, микрофон, Pure Digital Drive система, до 10м
обхват, до 15 часа време за работа, бързи бутони, USB, сиви-черни
http://obiavidnes.com/obiava/145067/slushalki-audio-technica-ath-dsr9bt

Слушалки Sennheiser Game Zero
Слушалки Sennheiser Game Zero, микрофон, гейминг, 10 - 26000 Hz честотен диапазон, 3.5mm жак, бели
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http://obiavidnes.com/obiava/145066/slushalki-sennheiser-game-zero

Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184091074)(сребрист)
Лаптоп Dell Inspiron 15 5570 (5397184091074)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display & Radeon 530 4GB, (HDMI), 16GB DDR4, 2TB HDD & 256GB SSD, 1x USB 3.1,
Windows 10, 2.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/145059/laptop-dell-inspiron-15-5570-5397184091074srebrist

Слушалки Sennheiser Game One
Слушалки Sennheiser Game One, микрофон, 15 - 28000 Hz честотен диапазон, гейминг, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145047/slushalki-sennheiser-game-one

Слушалки Audio-Technica ATH-AVA400
Слушалки Audio-Technica ATH-AVA400, 40мм говорители, 3.5мм позлатен жак, 3м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145046/slushalki-audio-technica-ath-ava400

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145045/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Онлайн детски магазин Bimbi
Купете детски и бебешки дрехи в онлайн магазин Bimbi. Предлагаме богат асортимент от детски дрехи на най-добра
цена. Купете онлайн бързо и лесно. Италинска мода за деца. При нас ще откриете детски дрехи за момичета и момчета
от 0 до 16г. Очакваме Ви! bimbibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/145044/onlayn-detski-magazin-bimbi

Слушалки Sennheiser Game One
Слушалки Sennheiser Game One, микрофон, 15 - 28000 Hz честотен диапазон, гейминг, бели
http://obiavidnes.com/obiava/145043/slushalki-sennheiser-game-one

ОПАКОВАНЕ НА СТОКИ , 1100 ЕВРО ЗАПЛАТА без посредници
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 110 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
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- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 110 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145042/opakovane-na-stoki--1100-evro-zaplata-bez-posrednici

1100 ЕВРО ЗАПЛАТА , РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
страна.
Заплащане 110 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 110 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145041/1100-evro-zaplata--rabota-v-skladovi-bazi

ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ НАБИРА РАБОТНИЦИ , 1000 ЕВРО ЗАПЛАТА
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145040/zavod-za-kabeli-nabira-rabotnici--1000-evro-zaplata

Цех за торти и сандвичи набира работници
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
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- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145039/ceh-za-torti-i-sandvichi-nabira-rabotnici

Жени за работа - Чехия
Чехия набира хигиенистки за старчески домове
Работата е постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Заплащане 95
крони/час, 1000 ЕВРО/месец , осигурена безплатна квартира, храна, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145038/jeni-za-rabota---chehiya

ЗАВОД ШКОДА - ЧЕХИЯ
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145037/zavod-shkoda---chehiya

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
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- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145036/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145035/stroiteli-i-zavarchici

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА , 2018 Г. - 1400 ЕВРО ЗАПЛАТА
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0876 93 96 65 , 0895 81 24 17
http://obiavidnes.com/obiava/145034/novi-rabotni-mesta--2018-g---1400-evro-zaplata

Слушалки Audio-Technica ATH-AVC200
Слушалки Audio-Technica ATH-AVC200, 40мм говорители, 3.5мм позлатен жак, 3м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145033/slushalki-audio-technica-ath-avc200

Заем до 7000 лв.
ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ РАБОТИМ И ПРЕЗ ПРАЗНИЦИТЕ.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
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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/145032/zaem-do--7000-lv

Електровъдици - от 500 до 1500 W
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.
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
http://obiavidnes.com/obiava/145031/elektrovydici---ot-500-do-1500-w

Слушалки Sennheiser CXC 700
Слушалки Sennheiser CXC 700, 20 - 21000 Hz честотен диапазон, гейминг, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145030/slushalki-sennheiser-cxc-700

Инкубатори - време е за люпене!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/145029/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Слушалки Sennheiser PXC 250-II
Слушалки Sennheiser PXC 250-II, микрофон, 10 - 21000 Hz честотен диапазон, сгъваеми, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145028/slushalki-sennheiser-pxc-250-ii

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
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www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/145027/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145026/masajna-masajirashta-sedalka

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145025/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Изработка на рамка за mining RIG система
Изработка на рамка за mining RIG система
http://obiavidnes.com/obiava/145024/izrabotka-na-ramka-za-mining-rig-sistema

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145023/masajna-kushetka-magicpro

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145022/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Слушалки Audio-Technica ATH-CKX5GR
Слушалки Audio-Technica ATH-CKX5GR, тип "тапи", въртящ се на 360° ушен накрайник, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/145021/slushalki-audio-technica-ath-ckx5gr

Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS
Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS, тип "тапи", микрофон, сваляеми накрайници, бързи бутони, червени
http://obiavidnes.com/obiava/145020/slushalki-audio-technica-ath-ls50is

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
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Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145019/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/145018/profesionalen-kurs-kozmetika
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Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145017/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
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/145016/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie
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Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145015/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145014/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
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/145013/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145012/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145011/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145010/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145009/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
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/145008/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie
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Слушалки Sennheiser PX 200-II
Слушалки Sennheiser PX 200-II, микрофон, 10 - 21000 Hz честотен диапазон, сгъваеми, 1.2 м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/145007/slushalki-sennheiser-px-200-ii

Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS
Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS, тип "тапи", микрофон, сваляеми накрайници, бързи бутони, тъмносини
http://obiavidnes.com/obiava/145006/slushalki-audio-technica-ath-ls50is

Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS
Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS, тип "тапи", микрофон, сваляеми накрайници, бързи бутони, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145005/slushalki-audio-technica-ath-ls50is

Слушалки Audio-Technica ATH-CKR70iS
Слушалки Audio-Technica ATH-CKR70iS, тип "тапи", микрофон, High-Resolution аудио, бързи бутони, бели
http://obiavidnes.com/obiava/145004/slushalki-audio-technica-ath-ckr70is

продавам подаващо устройство за кабел тел въже конци
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/145003/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabel-tel-vyje-konci

трактор Т150К-Т157-Т158-Каталог
продавам каталог на частите трактори- Т150К-Т157-Т158-Български език-430 броя страници-на диск-цена
20лв-доставка Еконт-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/145002/traktor-t150k-t157-t158-katalog

почвени фрези ФН-ФС-ФСН-техническа документация
продавам
ръководство
за
обслужване
и
каталог
за
резервни
части
почвени
фрези
ФН76-ФН110-ФН125-ФН160-ФС160-ФСН160-производство Карловски тракторен завод- 47 броя страници-на диск-цена
15лв-доставка Еконт -0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/145001/pochveni-frezi-fn-fs-fsn-tehnicheska-dokumentaciya

почвени фрези ФН-ФС-ФСН-техническа документация
продавам
ръководство
за
обслужване
и
каталог
за
резервни
части
почвени
фрези
ФН76-ФН110-ФН125-ФН160-ФС160-ФСН160-производство Карловски тракторен завод- 47 броя страници-на диск-цена
15лв-доставка Еконт-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/145000/pochveni-frezi-fn-fs-fsn-tehnicheska-dokumentaciya

Забравете за мазнините натрупани по Коледа
В наши дни суетата у хората е достигнала неизмерими граници и всеки търси начин за наистина ефикасно и бързо
отслабване. Дори да търсите начина за бързо отслабване не просто от суета, а защото се чуствате слабо-конкурентни
спрямо околния свят (вашите колеги, приятели и т.н.) – ние можем да Ви осигурим комфорта да намерите един от
най-добрите варианти за редукция на тегло и да спрете да си задавате така мъчителния въпрос „ Как да отслабна ”?
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/144999/zabravete-za-mazninite-natrupani-po-koleda

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144998/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144997/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144996/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144995/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144994/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144993/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144992/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,
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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/144991/kurs-hotelier---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/144990/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144989/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144988/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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/144987/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144986/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
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поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144985/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144984/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144983/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144982/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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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/144981/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/144980/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144979/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144978/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144977/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144976/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки,
паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144975/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144974/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144973/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144972/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144971/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/144970/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
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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/144969/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144968/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Ауто Оригинал ООД - авточасти на топ цени
Ауто Оригинал ООД - Търговия и продажби на висококачествени oригинални авточасти за автомобили с марки Mercedes,
Audi, Opel, BMW, VW, Toyota, Honda, Peugeot, Ford, Seat, Mazda, Renault и много други. В каталога на фирмата ще
откриете богат асортимент от авточасти и аксесоари на най-добри цени, с безплатна доставка и с гаранция от
доказани производители.
http://obiavidnes.com/obiava/144967/auto-original-ood---avtochasti-na-top-ceni

Изкупува коли за скрап, части или в движение
Продайте ни вашата лека кола за бракуване,скрап,взимаме и бусове,джипове като ще ви издадем необходимите
документи за дерегистрация,ако се обадите сутрин може да ви свършиме работа в деня,цена според модела на
колата.тел 0885179226,024410524
http://obiavidnes.com/obiava/144966/izkupuva-koli-za-skrap-chasti-ili--v-dvijenie

Професионален демонтаж на климатични системи от Ми Груп БГ ООД
Заявете услугите на Ми Груп БГ за демонтиране на стария климатик. Сръчните ни служители качествено и експресно
ще премахнат климатичното тяло. В никакъв случай не се заемайте с това на своя глава. Нашата фирма е
най-разумното решение за демонтиране на климатична система.
http://obiavidnes.com/obiava/144965/profesionalen-demontaj-na-klimatichni-sistemi-ot-mi-grup-bg-ood

Нефритени яйца -жените знаят защо...
Отслабване на гениталните мускули в резултат на бременност, нормално раждане,наднормено тегло,запекводи
допроблеми като
болка при секс, сухота, липса на оргазъм, пролапс на матката, изпускане на урина(инконтиненция) и др.
Благодарение на използването на нефритените яйца перинеумът се тренира и укрепва,увеличава се притокът на кръв в
зоната
събуждат се нови невронни пътища, лекуват се някои заболявания.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ САЙТА https://mirab5.wixsite.com/arabesk
Телефон: 0893994461
http://obiavidnes.com/obiava/144964/nefriteni-yayca--jenite-znayat-zashto

Щипка за бележки
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Щипка за бележки, метална, сребърна
http://obiavidnes.com/obiava/144963/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/144962/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/144961/shtipka-za-belejki

Щипка за бележки
Щипка за бележки, пластмасова, синя
http://obiavidnes.com/obiava/144960/shtipka-za-belejki

Визитник Centrum
Визитник Centrum, събира 120бр. визитки, кожен черен
http://obiavidnes.com/obiava/144959/vizitnik-centrum

Визитник Centrum
Визитник Centrum, събира 40бр. визитки, кожен черен
http://obiavidnes.com/obiava/144958/vizitnik-centrum

16GB (2 X 8GB) DDR4 3000MHz A-Data XPG D10
16GB (2 X 8GB) DDR4 3000MHz A-Data XPG D10, AX4U300038G16-DBG, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/144957/16gb-2-x-8gb-ddr4-3000mhz-a-data-xpg-d10

Визитник Spree
Визитник Spree, събира 200бр. визитки, съдържа и азбучник, черен
http://obiavidnes.com/obiava/144956/vizitnik-spree

Визитник Kohinoor
Визитник Kohinoor, събира 80бр. визитки, съдържа и азбучник, син
http://obiavidnes.com/obiava/144955/vizitnik-kohinoor

Визитник Kohinoor
Визитник Kohinoor, събира 80бр. визитки, съдържа и азбучник, син
http://obiavidnes.com/obiava/144954/vizitnik-kohinoor

Визитник за бюро Centrum 80833
Визитник за бюро Centrum 80833,черен
http://obiavidnes.com/obiava/144953/vizitnik-za-byuro-centrum-80833

Машинка за тиксо
Машинка за тиксо, работи с тиксо с ширина 48мм или 50мм, сива
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http://obiavidnes.com/obiava/144952/mashinka-za-tikso

Машинка за тиксо
Машинка за тиксо, работи с тиксо с ширина 48мм или 50мм, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/144951/mashinka-za-tikso

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си пожелаете. Във моят сайт е обяснено
всичко най-подробно което трябва да правите за бърз и сигурен успех и съответно добра печалба. Посетете този адрес
www.rabotazavseki.simplesite.com Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/144950/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

16GB USB Flash Drive Addlink U15
16GB USB Flash Drive Addlink U15, USB 2.0, тъмносива
http://obiavidnes.com/obiava/144949/16gb-usb-flash-drive-addlink-u15
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