ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/145704/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
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Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/145703/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/145702/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

предложение кредита физическим лицам, нуждающимся в финансировании
заем за физически лица, нуждаещи се от финансиране
структура за микрофинансиране Ние сме добре установени и с течение на годините
години са разработили дълбоко разбиране за вашите нужди и
индивидуални изисквания. Ние се ангажираме да се отнасяме към нашите клиенти
справедливо и да предлагат професионално, приятелско и учтиво обслужване.
Нашите процедури са създадени така, че да ви отговорят, за да сте сигурни, че това е възможно
ние предлагаме продукти, които отговарят на Вашите обстоятелства.
Нашата услуга е много професионална и без забавяне. наш
мотото е да ви помогнем, на клиента, независимо от вашите нужди
предлагат заеми в размер от 1000 до 5 000 000 000 евро.
исканията се обработват на "без задължение".
Ние даваме заеми при фиксирана лихва за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашата услуга
Попълнете формуляра на кандидата и го изпратете до нас
имейл адрес по-долу
Вашето пълно име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на заема: .......................
Продължителност на кредита: ......................
имейл адрес: ..............
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Да сключвате споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Във ФИНАНСОВА КОРПОРЕЦИЯ вашето удовлетворение е основната ни грижа.
http://obiavidnes.com/obiava/145701/predlojenie-kredita-fizicheskim-licam-nujdayushtimsya-v-finansirovanii

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНИ 100% РАБОТНИ МЕСТА ЗАКОННО С ДОГОВОР
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
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други
работни места,заплата според квалификацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.За всички работни
местаседмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна 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/145700/bez-komision-chehiya-garantirani-100-rabotni-mesta-zakonno-s-dogovor-chrez-cheshka-a

Прешпан 2.00мм
Продавам прешпан на листове с размери 150 х 100 см. дебелина 2.00мм. Производител BARTOLI ITALY . Цена за лист
8.00лв. GSM- 0888789767
http://obiavidnes.com/obiava/145699/preshpan--200mm

Авточасти втора употреба - Avtoparts.bg
Онлайн магазин за авточасти втора употреба Avtoparts.bg - авточасти втора употреба за всички марки и модели
автомобили. Постоянно поддържана складова наличност от над 10 000 авточасти, гуми, джанти и автоаксесоари https://avtoparts.bg
http://obiavidnes.com/obiava/145698/avtochasti-vtora-upotreba---avtopartsbg

Електровъдици - Borisof & son
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/145697/elektrovydici---borisof--son

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
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http://obiavidnes.com/obiava/145696/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Заем до 7000 лв.
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/145695/zaem-do--7000-lv

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ 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/145694/pechelete-pari-ot-internet

Почистващи и перилни препарати - Космос Онлайн
Онлайн магазин Космос Онлайн предлага обширна гама почистващи и перилни препарати, професионални почистващи
препарати, продукти за бебето и козметични продукти. Доставка в цялата страна - http://www.kosmosonline.bg
http://obiavidnes.com/obiava/145693/pochistvashti-i-perilni-preparati---kosmos-onlayn

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/145692/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/145691/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno
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Лаптоп Acer Aspire (NX.GP9EX.023)
Лаптоп Acer Aspire (NX.GP9EX.023), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.60" (39.62 cm) Full HD
LCD LED Display & GeForce® GTX 1050 Ti 4 GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux, 2.40 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145690/laptop-acer-aspire-nxgp9ex023

Лаптоп Lenovo Y720-15IKB (80VR00HCRI)
Лаптоп Lenovo Y720-15IKB (80VR00HCRI), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.60" (39.62 cm) UHD
IPS Glare (SLIM) Display & GeForce® GTX 1060 GDDR5 6G, (HDMI), 16GB DDR4, 1TB HDD, FREE-DOS, 3.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145689/laptop-lenovo-y720-15ikb-80vr00hcri

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat5e, 2m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145688/pach-kabel-intellinet

Застраховки злополука и пожарозастраховане от застрахователен брокер "Спотинс"
Свържете се със застрахователен брокер "Спотинс", за да закупите застраховка на разумна цена. Извършваме всички
видове автомобилни застраховки - гражданска отговорност, каско и злополука. Правим и имуществена или здравна
застраховка. Работим с водещите застрахователни компании в България.
http://obiavidnes.com/obiava/145687/zastrahovki-zlopoluka-i-pojarozastrahovane-ot-zastrahovatelen-broker-spotins

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat5e, 3m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145686/pach-kabel-intellinet

Кабел Roline 11.04.5880 :: Premium 4k DisplayPort v1.2 кабел
Кабел Roline 11.04.5880 :: Premium 4k DisplayPort v1.2 кабел, DP M - DP M, 60Hz, 1.0 м
http://obiavidnes.com/obiava/145685/kabel-roline-11045880--premium-4k-displayport-v12-kabel

Пач кабел Roline S1707-50
Пач кабел Roline S1707-50, UTP, Cat.6, 7м, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/145684/pach-kabel-roline-s1707-50

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.
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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)
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/145683/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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.
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Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 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/145682/masajna-kushetka-magicpro

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 :
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O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 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/145681/masajna-kushetka-magicpro

Работа в Словакия, производство на автомобилни седалки
Работа в Словакия, производство на автомобилни седалки
Работодател Faurecia Словакия OOД с клон завод- промишлен парк Лозорно.
Търсим работници за производството на автомобилни седалки в промишления парк Лозорно.
Работата се извършва по линия, сглобяване седалката , електроника, елементи за сигурност, полиуретанова пяна, накрая
се захваща кожата.
Работодателя предлага:
- Работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и инструменти;
- Локален служебен транспорт осигурен от работодателя
- Ваучери за храна на стойност 3,40 евро
- Възможно е хранене в стол или консумация на собствена храна
- работниците имат възможност да работят извънреден труд
Настаняване
В общежития с 2 стаи с 2,3 или 4 легла със самостоятелна кухня и баня за двете стаи - 60 евро на месец, транспорт до
работата подсигурен от работодателя.
Заплащане:
1. Часова надница 4,01 € / бруто / месец през първите 3 месеца
2. Часова надница 4.58 € / бруто / месец от 4-я месец
3. Бонус за присъствие 80 евро за месец
4. Следобедно доплащане +0,30 € / бруто / час
5. Нощно доплащане +0,50 € / бруто / час
6. Доплащане за работа в събота + 25% от средната работна заплата
7. Доплащане за работа в неделя + 50% от средната работна заплата
8. Национален празник + 100% от средната работна заплата
9. Извънреден труд + 25% от средната работна заплата
10.За три пресчаси в месеца /по 7,5 часа/ допълнителен бонус +50 €, за четири +100 €, за пет +150 € и за шест +200 €.
Средната месечна заплата около 800 € до 1200 € бруто
нето 650 -950 € след всички удръжки на данъци,осигуровки,транспорт и настаняване
Смени: Работи се непрекъснато и на 4 смени, 2-3 дни сутрин, 2-3дни следобед, 2 нощни и 2-3 почивни дни. Ранната
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започва: 06:00 - 14 : 00. Следобедна започва: 14:00 до 22:00 часа. Нощна
смяна е от 22:00 до 06:00.
Хранене
Възможност за хранене в бюфет. Работниците имат право на ваучери за храна на стойност 3,40 €.Ваучерите могат да
се използват и купуване на хранителни стоки в магазините.
Изисквания към кандидатите
1. Добро физическо състояние и зрение
2. Възраст до 45 години- мъже
Постъпване на работа: всеки понеделник, сряда и петък
За повече информация или кандидатстване се обадете на български език на телефон +421948160122/вайбър/ г-жа
Ондришикова или на имейл адрес ondrisikova@efachmann.com
Aгенция еfachmann Словакия
www efachmann sk
http://obiavidnes.com/obiava/145680/rabota-v-slovakiya-proizvodstvo-na-avtomobilni-sedalki

Пач кабел Roline S1710-40
Пач кабел Roline S1710-40, UTP, Cat.6, 10м, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/145679/pach-kabel-roline-s1710-40

Пач кабел Roline S1701-200
Пач кабел Roline S1701-200, UTP, Cat.6, 1м, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/145678/pach-kabel-roline-s1701-200

ROLINE S1700-250 UTP Patch кабел Cat.6
ROLINE S1700-250 UTP Patch кабел Cat.6, бежов, 0.5 м
http://obiavidnes.com/obiava/145670/roline-s1700-250-utp-patch-kabel-cat6

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/145669/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Ютия Tefal FV4492
Ютия Tefal FV4492, 2300W, Плоча: Ultragliss Diffusion, парен удар до 120 г., лилава
http://obiavidnes.com/obiava/145668/yutiya-tefal-fv4492

ХУБАВИЦА ТЪРСИ МЪЖ БИК В ЛЕГЛОТО ПАЛАВ И ТВЪРД
НАДАРЕНА ХУБАВИЦА ТЪРСИ МЪЖ БИК В ЛЕГЛОТО ПАЛАВ И ТВЪРД В МЕН ИМАМ ТЕРЕН И МЛАДИТЕ И
СТАРИТЕ СТЕ ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛЕГЛОТО МИ ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ КЕРИ-029 ИМАШ ТЕЛЕФОНА
МИ И МЕН
http://obiavidnes.com/obiava/145667/hubavica-tyrsi-myj-bik-v-legloto-palav-i-tvyrd

ЖЕНА С БИЗНЕС ТЪРСИ МЪЖ ДА Я ЗАДОВОЛИ
37Г СТРАСТНА СВОБОДНА ЖЕНА С БИЗНЕС ТЪРСИ МЪЖ ДА Я ЗАДОВОЛИ В ЛЕГЛОТО ОБИЧАМ ФРЕНСКА И
АНАЛНА ЛЮБОВ АКО МЕ ИСКАШ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ ГАНА-179 И МИ ПРАТИ ТЕЕФОНА СИ ДА
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ТИ СЕ ОБАДЯ
http://obiavidnes.com/obiava/145666/jena-s-biznes-tyrsi-myj-da-ya-zadovoli

Soundbar Sony HTCT290 2.1
Soundbar Sony HTCT290 2.1, Bluetooth, 300W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/145665/soundbar-sony-htct290-21

жена търси по млад мъж за да му покаже истински секс
зряла разкрепостена жена търси по млад мъж за да му покаже истински секс навит ли си имам терен но мога и да дойда
при теб пиши ми на номер 191982 с текст тина-221 да ти дам личния си телефон сериозна съм бъди и ти такъв
http://obiavidnes.com/obiava/145664/jena-tyrsi-po-mlad-myj-za-da-mu-pokaje-istinski-seks

страстна жена търси дискретна сексуална връзка
34г страстна жена търси дискретна сексуална връзка с разкрепостен господин разполагам с терен смс с текст мара-157
на номер 191911 за адрес може и телефон сериозна
http://obiavidnes.com/obiava/145663/strastna-jena-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

Професионални детективски услуги гр.София -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/145662/profesionalni-detektivski-uslugi-grsofiya--0885350440

ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКАТА И АНАЛНАТА ЛЮБОВ
МЛАДА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКАТА И АНАЛНАТА ЛЮБОВ ИМАМ ТЕРЕН
АКО ТОВА СИ ТИ ТОЯ МЪЖ ПИШИ МИ НА ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 191910 С ТЕКСТ КИКИ-188 ДА ТИ ДАМ АДРЕСА СИ
ИЛИ ТИ ТВОЯ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/145661/tyrsi-diskretna-vryzka-s-myj-obichasht-frenskata-i-analnata-lyubov

Телевизор Panasonic TX-65EX703E
Телевизор Panasonic TX-65EX703E, 65"(165.1cm)4K UHD Smart LED TV, DVB-T2/C/S, Wi-Fi, 3x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/145660/televizor-panasonic-tx-65ex703e

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.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145659/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/
Цена – 550 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/145658/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/145657/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

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

Страница 12/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

http://obiavidnes.com/obiava/145656/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/145655/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.

Страница 13/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145654/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/145653/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
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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 – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145652/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/145651/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
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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/145650/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/145649/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
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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/145648/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/145647/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
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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/145646/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/145645/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
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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/145644/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/145643/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.
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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/145642/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/145641/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.
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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/145640/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/145639/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,
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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/145638/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-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/145637/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.
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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/145636/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/145635/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,
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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/145634/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/145633/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
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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/145632/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/145631/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

Страница 25/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

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/145630/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Ютия Philips GC5034/20
Ютия Philips GC5034/20, 3000W, Технология Optimaltemp, парен удар до 260 г., синя
http://obiavidnes.com/obiava/145629/yutiya-philips-gc503420

Слушалки с микрофон Acme BH101
Слушалки с микрофон Acme BH101, безжични, тип "тапи", микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145628/slushalki-s-mikrofon-acme-bh101

Вграден абсорбатор Hotpoint-Ariston HAHTT 64 X
Вграден абсорбатор Hotpoint-Ariston HAHTT 64 X, за вграждане, филтърен, въздухопоток 581 m3/h, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/145627/vgraden-absorbator-hotpoint-ariston-hahtt-64-x

Слушалки Panasonic RP-TCM50E-K
Слушалки Panasonic RP-TCM50E-K, микрофон, 10Hz-25kHz, 101dB, 1.2 m кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145626/slushalki-panasonic-rp-tcm50e-k

Лаптоп Lenovo Legion Y520 (80WK00YJRI)
Лаптоп Lenovo Legion Y520 (80WK00YJRI), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD IPS Anti-glare Display & GF GTX 1050 Ti 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x USB 3.0, Windows 10,
2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/145625/laptop-lenovo-legion-y520-80wk00yjri

Ютия Tefal FV2545EO
Ютия Tefal FV2545EO, 2000W, Плоча Ultragliss, парен удар до 90 г., синя
http://obiavidnes.com/obiava/145624/yutiya-tefal-fv2545eo

Стъклокерамичен плот AEG HKP 65410FB
Стъклокерамичен плот AEG HKP 65410FB, вграден, 4 нагряващи котлони, ProFry сензор, H2H функция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145623/styklokeramichen-plot-aeg-hkp-65410fb

Хибриден лаптоп Lenovo Miix 520 (81CG01GEBM)(сребрист)
Хибриден лаптоп Lenovo Miix 520 (81CG01GEBM)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz,
12.2" (30.99 cm) Full HD IPS LED Glossy Multitouch Display, (USB 3.0 Type-C), 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10, 900kg,
4G LTE
http://obiavidnes.com/obiava/145622/hibriden-laptop-lenovo-miix-520-81cg01gebmsrebrist

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Свищов, Златарица, Полски Тръмбеш, Павликени,
Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Стражица, Сухиндол !
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!!!
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Съдействаме за изготвяне нужните документи !
Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път!
Компетентно правно обслужване!!!
0887512663- Петрова
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/145621/velikotyrnovska-oblast---kupuva-zemedelski-zemi

ИЗКУПУВА ГОРИ за сеч в определени райони на ЛОВЕШКА област
ИЗКУПУВА ГОРИ за сеч в определени райони на ЛОВЕШКА област
0887 512 663
http://obiavidnes.com/obiava/145620/izkupuva--gori-za-sech-v-opredeleni-rayoni-na-loveshka-oblast

обл.ВРАЦА –Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
обл.ВРАЦА –Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Мизия, общ. Роман, общ.Оряхово, общ. Бяла Слатина, общ.Борован,
общ.Козлодуй, общ.Хайредин, общ.Враца, общ.Криводол
Заплащане на място пред Нотариус/Банка!
Изготвяне на документи!
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
0887512663- Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/145619/oblvraca-kupuva-zemedelski-zemi

област ЛОВЕЧ – Купува НИВИ, пасища, ливади и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ
област ЛОВЕЧ – Купува НИВИ, пасища, ливади и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ в Слатина, Владиня, Горно Павликене, Брестово,
Горан, Пресяка, гр.Летница, гр.Ловеч, Александрово, Абланица, Тодоричене, Торос, Къкрина, Горско Сливово, Чавдарци,
Бежаново, Беленци, гр.Угърчин, Батулци, Баховица, Българене, Врабево, Гостиня, Деветаки, Дерманци, Дойренци,
Драгана, Дренов, Дъбравата, Йоглав, Каленик, Карлуково, Катунец, Лисец, гр.Луковит, Малиново, Орешене, Орляне,
Петревене, Радювене, Румянцево, Скобелево, Славяни, Сливек, Смочан, Соколово, Сопот, Тепава, Умаревци, Хлевене,
Ъглен, гр.Ябланица и околните.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ в областта!
Цената се определя от големината на имота, начина на ползване, категорията и местонахождението му.
Изготвяме необходимите документи !
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС !
Плащаме веднага на място в брой пред Нотариус или по банков път !
За контакт: 0887 512 663 – Пeтрова
Държим на коректните отношения между страните !
http://obiavidnes.com/obiava/145618/oblast-lovech--kupuva-nivi-pasishta-livadi-i-idealni-chasti

област ПЛЕВЕН– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
област ПЛЕВЕН– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ. Плевен, Долна Митрополия, Левски, Кнежа, Пордим, Червен Бряг,
Долни Дъбник, Гулянци, Белене, Никопол, Искър
ВИСОКИ ЦЕНИ!
Цената се сформира в зависимост от землището, големината на имота, начина на ползване и др.!
Изготвяме нужните документи - скици, данъчни оценки и др .
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!!!
За контакти: 0887512663- Петрова
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/145617/oblast-pleven-kupuva-zemedelski--zemi

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВРАЦА,
МОНТАНА.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВРАЦА, МОНТАНА.
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НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Подготовка на документи !
Плащаме в брой пред Нотариус или по банков път!
Компетентно правно обслужване !
0887512663 – Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/145616/kupuva-zemedelski-zemi-v-obl-lovech-pleven-veliko-tyrnovo-vraca-montana

Съдомиялна за вгражданe AEG FSE 62400P
Съдомиялна за вгражданe AEG FSE 62400P, клас A++, 9 комплекта, 6 програми, 4 температури, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/145615/sydomiyalna-za-vgrajdane-aeg-fse-62400p

Проектор LG ProBeam HF85JG
Проектор LG ProBeam HF85JG, DLP, Full HD (1920x1080), 150 000:1, 1500 lm, Wi-Fi, 2x HDMI, 1x RJ-45, 1x Toslink, 3.5mm
жак, 2x USB A
http://obiavidnes.com/obiava/145607/proektor-lg-probeam-hf85jg

Съдомиялна Hotpoint-Ariston LFF 8M019 EU
Съдомиялна Hotpoint-Ariston LFF 8M019 EU, клас А+, 14 комплекта, 8 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/145606/sydomiyalna-hotpoint-ariston-lff-8m019-eu

Съдомиялна Hotpoint-Ariston LFF 8M019X EU
Съдомиялна Hotpoint-Ariston LFF 8M019X EU, клас A+, 14 комплекта, 6 програми, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/145605/sydomiyalna-hotpoint-ariston-lff-8m019x-eu

Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM0047BL/3L)
Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM0047BL/3L), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100 3.90 GHz, 4GB DDR4, 1TB
HDD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, No OS
http://obiavidnes.com/obiava/145604/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520s-sff-10nm0047bl3l

Машинка за подстригване Crown CHC-6632BL
Машинка за подстригване Crown CHC-6632BL, Регулиране от 3 мм до 15 мм, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145603/mashinka-za-podstrigvane-crown-chc-6632bl

Lichensed - Спрей за нос
ОВЛАЖНЯВА И ПРЕДПАЗВА НОСНАТА ЛИГАВИЦА
УКАЗАНИЯ: Lichensed® Спрей за нос е медицинско изделие, предназначено за почистване на носната кухина. Продуктът
съдържа физиологичен разтвор, който благоприятства насалната деконгесия (отстраняването на секрети от носната
кухина) и улеснява дишането. Присъствието в него на патентованата формула на Lichensed® осигурява комфорт и
облекчава възпалението на носа: благодарение на бариерния ефект, дължащ се на полизахаридния компонент, продуктът
овлажнява и предпазва носната лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и чаено дърво придават на Спрея за нос
приятен балсамов и освежаващ ефект.
http://obiavidnes.com/obiava/145600/lichensed---sprey-za-nos

Веб дизайнер Танко
Веб дизайн
http://obiavidnes.com/obiava/145594/veb-dizayner-tanko
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Захранване Chieftec GPS-1000C
Захранване Chieftec GPS-1000C, 1000W, Active PFC, 80+ Gold, частично модулно, 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/145593/zahranvane-chieftec-gps-1000c

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145592/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145591/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/145590/cours-de-bulgare-pour-trangers
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Слушалки Meliconi Speak MIRROR
Слушалки Meliconi Speak MIRROR, тип "тапи", микрофон, бързи бутони, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/145589/slushalki-meliconi-speak-mirror

Готварска печка Hotpoint-Ariston H6VMC6A(W) FR
Готварска печка Hotpoint-Ariston H6VMC6A(W) FR, клас А, 58 л. обем на фурната, Пиролитично самопочистване, 12
програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/145584/gotvarska-pechka-hotpoint-ariston-h6vmc6aw-fr

Водоустойчиви мебели за баня от Смарткеър
SMART CARE е с дългогодишен опит в производството на душ кабини и дистрибуция на продукти за обзавеждане на
банята. Мебелите за баня от пвц са изключително подходящи за малки помещения с аспирация осигурена само от
вентилатор. ПВЦ шкафовете за баня са със 100% водоустойчивост и не се влияят от влагата в банята. Цветовете на
материала би могъл да се избере от нюанса на плочките в банята.
http://obiavidnes.com/obiava/145575/vodoustoychivi-mebeli-za-banya-ot-smartkeyr

Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM003GBL/3)
Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM003GBL/3), двуядрен Kaby Lake Intel Pentium G4560 3.50 GHz, 4GB DDR4,
500GB HDD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/145573/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520s-sff-10nm003gbl3

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/145572/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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
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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)
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/145571/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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.
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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/145570/masajna-kushetka-magicpro

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145569/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145568/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM003FBL/3L)
Настолен компютър Lenovo V520s SFF (10NM003FBL/3L), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400 3.0/3.5 GHz, 4GB
DDR4, 256GB SSD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/145567/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520s-sff-10nm003fbl3l

Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS
Слушалки Audio-Technica ATH-LS50iS, тип "тапи", микрофон, сваляеми накрайници, бързи бутони, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/145566/slushalki-audio-technica-ath-ls50is

Настолен компютър Lenovo V520 Tower (10NK004DBL/3)
Настолен компютър Lenovo V520 Tower (10NK004DBL/3), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700 3.6/4.2 GHz, 8GB
DDR4, 1TB HDD, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/145565/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520-tower-10nk004dbl3

Слушалки Sony MDR V150B
Слушалки Sony MDR V150B, 16Hz-22kHz, 98dB, 2 м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145564/slushalki-sony-mdr-v150b

Слушалки Audio-Technica ATH-R70x
Слушалки Audio-Technica ATH-R70x, професионални, 45мм говорители, 5-40kHz, 99 dB, сваляем кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/145563/slushalki-audio-technica-ath-r70x

8GB USB Flash Drive Addlink U10
8GB USB Flash Drive Addlink U10, USB 2.0, златиста
http://obiavidnes.com/obiava/145562/8gb-usb-flash-drive-addlink-u10

Миксер Bosch MFQ36400
Миксер Bosch MFQ36400, 5 степени на работа, Soft-Touch-корпус,
http://obiavidnes.com/obiava/145561/mikser-bosch-mfq36400

64GB USB Flash Drive Addlink U55
64GB USB Flash Drive Addlink U55, USB 3.0, червена
http://obiavidnes.com/obiava/145560/64gb-usb-flash-drive-addlink-u55

16GB DDR4 2400MHz Goooram
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16GB DDR4 2400MHz Goooram, IR-2400D464L17/16G, 1.2 V
http://obiavidnes.com/obiava/145559/16gb-ddr4-2400mhz-goooram

64GB USB Flash Drive Addlink U15
64GB USB Flash Drive Addlink U15, USB 2.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/145558/64gb-usb-flash-drive-addlink-u15

Миксер Bosch MFQ4730
Миксер Bosch MFQ4730, 5 степени на работа, 575W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145555/mikser-bosch-mfq4730

Директен внос: Маркови дрехи, обувки и аксесоари на едро
Разполагаме с мъжки и дамски модели на следните брандове:
G-star, Converse, Reebok, s.Oliver, MANGO, Reserved, MOHITO, Cropp, House, Sinsay.
Посетете и рагледайте нашия склад, за да разгледате и изберете сами от изложените над 10 000 артикула.
Най-добрите търговски условия за страната + БОГАТ избор от пълните колекции.
Дрехите са внос от чужбина и са оригинални етикети по тях.
Лице за контакт: Мариела Христова – 0879 811 311.
http://obiavidnes.com/obiava/145552/direkten-vnos-markovi-drehi-obuvki-i-aksesoari-na-edro

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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145551/profesionalen-kurs-frizyorstvo

8GB DDR4 2666MHz Crucial
8GB DDR4 2666MHz Crucial, CT8G4RFS8266, Registered, 1.5V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/145550/8gb-ddr4-2666mhz-crucial

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/145548/profesionalen-kurs-kozmetika

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/145549/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/145547/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/145546/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/145545/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
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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/145544/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/145543/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
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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/145542/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/145541/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.
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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/145540/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/145539/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
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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/145538/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/145537/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.
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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/145536/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/145535/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
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• 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/145534/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/145533/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
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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/145532/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/145531/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.
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• 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/145530/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/145529/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
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• 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/145528/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/145527/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

Страница 46/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

• 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/145526/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/145525/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.
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• 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/145524/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/145523/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,
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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/145522/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/145521/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

16GB USB Flash Drive Addlink U15
16GB USB Flash Drive Addlink U15, USB 2.0, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145520/16gb-usb-flash-drive-addlink-u15

Еротичен Бутик Orgasmmarket.com
Добре дошли в секс магазин http://orgasmmarket.com/
В нашия sex shop сме отдадени да доставяме щастие. От основаването ни през 2013 година вече сме зарадвали хиляди
доволни клиенти. В онлайн секс магазинa можете да откриете богато разнообразие от секс играчки и още много други
продукти.
Предложенията ни са разделени по категории в различните менюта. Разгледайте и купете вашия нов вибратор, дилдо,
секс кукла, мастурбатор, пенис екстендер, еротично бельо, лубрикант или каквото друго ви се прииска.
http://obiavidnes.com/obiava/145519/erotichen-butik-orgasmmarketcom

16GB USB Flash Drive Addlink U55
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16GB USB Flash Drive Addlink U55, USB 3.0, червена
http://obiavidnes.com/obiava/145518/16gb-usb-flash-drive-addlink-u55

16GB USB Flash Drive Addlink U10
16GB USB Flash Drive Addlink U10, USB 2.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/145514/16gb-usb-flash-drive-addlink-u10

Калъф Xiaomi Mi A1
Калъф Xiaomi Mi A1, страничен протектор с гръб, термополиуретанов, Devia Naked, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/145509/kalyf-xiaomi-mi-a1

Давам под наем двустаен Апартамент
Давам под наем Апартамент в Центъра на гр.Пловдив за чуждестранни студенти и дългосрочно наемане. Той е
двустаен, сънчев приятен, състои се от две стаи с кухненски бокс в едната, притежава също така и тоалетна, съчетана
с добре оформена баня. Намира се на тихо място, което близо, на 10 - до Главната, ПУ и ВСИ, а до Медицинския
Университет е на 10 минути с такси. Цената е разумна, 385 евро. Компромиси могат да се правят, ако ответната
страна отговаря на изискванията ни. Очаквам скоро да се свържите с мен.
http://obiavidnes.com/obiava/145508/davam-pod-naem-dvustaen-apartament

Слушалки Audio-Technica ATH-CKX7iSPL
Слушалки Audio-Technica ATH-CKX7iSPL, тип "тапи", въртящ се на 360° ушен накрайник, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/145505/slushalki-audio-technica-ath-ckx7ispl

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145504/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
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language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145503/ability-language-school-offers-individual-and-group-studies-in-bulgarian--for-fo

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/145502/razgovoren-angliyski

Електрическа кана Bosch TWK7506
Електрическа кана Bosch TWK7506, 1.7 л. обем, филтър за варовик, 2200 W, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/145501/elektricheska-kana-bosch-twk7506

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.
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/145500/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a2-nivo

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/145499/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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/145498/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo
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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/145497/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145496/brazilski-portugalski----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – A2
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 : 10.01.2018 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/145495/kurs-po-portugalski-ezik--a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
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.
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.
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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/145494/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 30.01.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145493/kurs-po-frenski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 28.01.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145492/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2.1
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/145491/kurs-po-italianski-ezik--b21
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ИМУНОКОЛ Перфект - течна коластра 60ml
Коластрата е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото. Съдържа 37
естествени имуномодулатори и 8 фактори на растежа. Кoластрата съдържа всичките пет имуноглобулини.
Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния серум. Има пет
класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички те започват със
съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D,E,G,М. Всеки има своя собствена уникална
аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват поотделно или заедно в различни
комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент.
Съгласно регламент(ЕС) 432/2012г. за тази хранителна добавка не могат да се изписват здравно претенции.
http://obiavidnes.com/obiava/145490/imunokol-perfekt---techna-kolastra-60ml

16GB USB Flash Drive Addlink U55
16GB USB Flash Drive Addlink U55, USB 3.0, сива
http://obiavidnes.com/obiava/145489/16gb-usb-flash-drive-addlink-u55

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/145488/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
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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/145487/masajna-kushetka--dvusekcionna

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/145486/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Дамски апрески с връзки от Боснев
Зимата идва и е време да извадим и зимните обувки. Поръчайте онлайн от Боснев дамски апрески с връзки. Изработени
са от изкуствена еко кожа и шушляк. Височина от петата до горе 35 см. Височина на тока - 9см.
http://obiavidnes.com/obiava/145485/damski-apreski-s-vryzki-ot-bosnev

Телевизор SAMSUNG 55 Q6 FAMFXX
Телевизор SAMSUNG 55 Q6 FAMFXX, 55" (139.70 cm)4K UHD Smart OLED TV,DVB-T/C/S, Wi-Fi, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/145484/televizor-samsung-55-q6-famfxx

Електрическа кана Bosch TWK7502
Електрическа кана Bosch TWK7502, 1.7 л. обем, филтър за варовик, 2200 W, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/145483/elektricheska-kana-bosch-twk7502

Преки Инвестиции, Свързване с Инвеститори
КОЛКОТО ПО-ДОБЪР Е ВЪПРОСЪТ, ТОЛКОВА ПО-ДОБРИ СА И ОТГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ
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РАБОТИ И БИЗНЕСЪТ.
"Нашият продукт НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ, нито да се ДОКОСНЕ, но може РЕАЛНО ДА СЕ ПОЧУВСТВА във всяко едно
наше ПОСЛАНИЕ към БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, което с всеки изминал ден става все ПО-СЕРИОЗНО и все
ПО-ОТГОВОРНО." - Николай Славков / Бенефит България
Повече на сайтa на Бенефит България Консулт
http://obiavidnes.com/obiava/145482/preki-investicii-svyrzvane-s-investitori

Допълнителни Инвестиции
Готови сме ДА ДОСТАВИМ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
за РАЗВИТИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО до СВЕТОВНО НИВО.
Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на
свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с
високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.
Повече за Допълнителни Инвестиции за развитие на бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт - / ИНВЕСТИЦИИ /
http://obiavidnes.com/obiava/145481/dopylnitelni-investicii

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / Продажба на Бизнес /
http://obiavidnes.com/obiava/145480/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes

Бизнес Развитие, Инвестиции, Свързване с Инвеститори
Ние сме тук, за да ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС НЕ САМО В ЕВРОПА, А И ПО ЦЕЛИЯ
СВЯТ.
В Услуга сме на Водещите Български Лидери и Техния Бизнес с едни от НАЙ - ШИРОКООБХВАТНИТЕ И
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ СТРАТЕГИИ, СЪЧЕТАНИ С НЕПОВТОРИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ от 1992 г. и до
сега.
Предлагаме на Водещите Български Лидери и техния уникален бизнес НЕСРАВНИМИ УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО
БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с
Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса или Продажба на Бизнес.
Повече на сайтa на Бенефит България Консулт - / ЗА НАС /
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http://obiavidnes.com/obiava/145479/biznes-razvitie-investicii-svyrzvane-s-investitori

Проверяваме акциите си електронно чрез услуга на НАП и централния депозитар
Централен депозитар и НАП пускат обща електронна услуга за гражданите, чрез която всеки ще може да направи
подробна справка за собствеността си върху акции. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции
придобити в резултат на масовата приватизация.
http://obiavidnes.com/obiava/145478/proveryavame-akciite-si-elektronno-chrez-usluga-na-nap-i-centralniya-depozitar

Лаптоп Acer TravelMate B117 (NX.VCGEX.013_SV.WNBAF.B06)
Лаптоп Acer TravelMate B117 (NX.VCGEX.013_SV.WNBAF.B06), четириядрен Braswell Intel Pentium N3710 1.60/2.56GHz,
11.6"(1366x768) HD LED-backlit Anti-Glare Display,(HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux, 1.40kg
http://obiavidnes.com/obiava/145477/laptop-acer-travelmate-b117-nxvcgex013_svwnbafb06

Чанта Monolith за съхранение на документи с формат фо А4
Чанта Monolith за съхранение на документи с формат фо А4, 2бр. разделители, черна
http://obiavidnes.com/obiava/145476/chanta-monolith-za-syhranenie-na-dokumenti-s-format-fo-a4

Чанта Monolith 2765 за съхранение на документи с формат фо А4
Чанта Monolith 2765 за съхранение на документи с формат фо А4, 2бр. разделители, черна
http://obiavidnes.com/obiava/145475/chanta-monolith-2765-za-syhranenie-na-dokumenti-s-format-fo-a4

Чанта Centrum за съхранение на документи с формат фо А4
Чанта Centrum за съхранение на документи с формат фо А4, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145474/chanta-centrum-za-syhranenie-na-dokumenti-s-format-fo-a4

СТРУВА СИ ДА ПОСЕТИТЕ WWW.GEPIMEBG.COM-СУПЕР МАЦКИТЕ СА ТУК!!!
СТРУВА СИ ДА ПОСЕТИТЕ WWW.GEPIMEBG.COM-СУПЕР МАЦКИТЕ СА ТУК!!!
http://obiavidnes.com/obiava/145473/struva-si-da-posetite-wwwgepimebgcom-super-mackite-sa-tuk

Чанта Centrum за съхранение на документи с формат фо А4
Чанта Centrum за съхранение на документи с формат фо А4, 12бр. разделители, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145472/chanta-centrum-za-syhranenie-na-dokumenti-s-format-fo-a4

Телевизор Panasonic TX-40EX600E
Телевизор Panasonic TX-40EX600E, 40"(101.60 cm)4K UHD Smart LED TV, DVB-T/C/S, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/145471/televizor-panasonic-tx-40ex600e

Разклонител
Разклонител, 3 гнезда, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145470/razklonitel

Инкубатори - Люпилни
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца, 190лева 60-80яйца, 210лева
80-120яйца, 250лева. Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Начина за употреба
е лесен дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда
поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров
дисплей с точност до 0. 01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от
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цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/145469/inkubatori---lyupilni

Изработка и монтаж на интериорен 3Д обемен надпис за фоайе.
Рекламна фирма в София Люлин изработва рекламни материали, външна реклама за магазин, заведение, фирма, външна
светеща реклама, реклама с фолио, изрязване на фолио с плотер, изработка на реклама с фолио, матиране на стъкло,
матиране на витрина с пясъчно фолио, изработка и монтаж на реклама, изработка и монтаж на реклама с фолио,
обемни букви, обемни реклами, луксозни надписи, ефектни светлини, мигаща реклама, рекламна агенция, фирма за
реклама, рязане на фолио за реклама, обемна светеща реклама, изработка на реклама София, изработка на реклама
България, реклама с неон, реклама за офис, рекламни стикери, матиране на витрина, матиране на стъкла, светлинно
табло, външна реклама, интериорна реклама, колело на късмета, урна за томбола
http://obiavidnes.com/obiava/145468/izrabotka-i-montaj-na-interioren-3d-obemen-nadpis-za-foaye

Лаптоп Dell Vostro 5370 (N123PVN5370EMEA01_1805_UBU)(сив)
Лаптоп Dell Vostro 5370 (N123PVN5370EMEA01_1805_UBU)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4
GHz, 13.3" (33.78 cm) Full HD Anti-Glare LED-Backlit Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Linux,
1.41kg
http://obiavidnes.com/obiava/145463/laptop-dell-vostro-5370-n123pvn5370emea01_1805_ubusiv

Изработка на колело на късмета за разиграване на томбола и награди
Рекламна фирма в София Люлин изработва рекламни материали, външна реклама за магазин, заведение, фирма, външна
светеща реклама, реклама с фолио, изрязване на фолио с плотер, изработка на реклама с фолио, матиране на стъкло,
матиране на витрина с пясъчно фолио, изработка и монтаж на реклама, изработка и монтаж на реклама с фолио,
обемни букви, обемни реклами, луксозни надписи, ефектни светлини, мигаща реклама, рекламна агенция,фирма за
реклама,рязане на фолио за реклама,обемна светеща реклама
изработка на реклама София,изработка на реклама България,реклама с неон,реклама за офис
рекламни стикери,матиране на витрина,матиране на стъкла,светлинно табло,външна реклама,интериорна реклама.
http://obiavidnes.com/obiava/145462/izrabotka-na-kolelo-na-kysmeta-za-razigravane-na-tombola-i-nagradi

Изработка на колело на късмета за разиграване на томбола и награди
Рекламна фирма в София Люлин изработва рекламни материали, външна реклама за магазин, заведение, фирма, външна
светеща реклама, реклама с фолио, изрязване на фолио с плотер, изработка на реклама с фолио, матиране на стъкло,
матиране на витрина с пясъчно фолио, изработка и монтаж на реклама, изработка и монтаж на реклама с фолио,
обемни букви, обемни реклами, луксозни надписи, ефектни светлини, мигаща реклама, рекламна агенция,фирма за
реклама,рязане на фолио за реклама,обемна светеща реклама
изработка на реклама София,изработка на реклама България,реклама с неон,реклама за офис
рекламни стикери,матиране на витрина,матиране на стъкла,светлинно табло,външна реклама,интериорна реклама.
http://obiavidnes.com/obiava/145461/izrabotka-na-kolelo-na-kysmeta-za-razigravane-na-tombola-i-nagradi

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/145460/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Разклонител
Разклонител, 3 гнезда, с ключ, 1.5м, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/145459/razklonitel

Резервни Оригинални и Афтърмаркет Авточасти CarParts.Bg
https://carparts.bg/ е онлайн магазин за резервни авточасти с над 2 500 000 артикула с гарантиран произход и
качество.Купете сега части за вашия автомобил на най-добри цени и Безплатна доставка. Иновативна платформа за
продажба на оригинални и резервни авточасти.
http://obiavidnes.com/obiava/145458/rezervni-originalni-i-aftyrmarket-avtochasti-carpartsbg

Разклонител
Разклонител, 4 гнезда, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145457/razklonitel

Разклонител
Разклонител, 4 гнезда, с ключ, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145456/razklonitel

Цифрова ултразвукова вана 2 л - ТехноМаг
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145455/cifrova-ultrazvukova-vana-2-l---tehnomag

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/145454/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145453/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
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невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145452/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag

Семеен пулсиращ дентален душ
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145451/semeen-pulsirasht-dentalen-dush

Ултразвуков овлажнител от ТехноМаг
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145450/ultrazvukov-ovlajnitel-ot-tehnomag

Бидета от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за
едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции
(1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с
необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все
още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се
отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек,
уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145449/bideta-ot-tehnomag

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/145448/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 3,5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/145447/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. 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. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/145446/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145445/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

Йонизатор и озонатор на въздуха
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. Цена 75,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/145444/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Разклонител
Разклонител, 5 гнезда, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145443/razklonitel

Инкубатори - време е за люпене!
При нас Коледа идва по-рано!
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)
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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/145442/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Разклонител
Разклонител, 5 гнезда, с ключ, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145441/razklonitel

Разклонител
Разклонител, 5 гнезда, с ключ, 3м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145439/razklonitel

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/145431/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

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
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Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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
http://obiavidnes.com/obiava/145430/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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.
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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/145429/masajna-kushetka-magicpro

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/145428/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Фугиране на паркет от Класик паркет
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови машини.Всички видове паркетни услуги - редене, циклене,
лакиране, фугиране, нанасяне на масла,поставяне на первази и др.Доставка на необходимите консумативи на
място-паркет,лакове,лепила,фугинати,первази.Оглед и консултация 10 лв.
Работим в София и околностите. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/145427/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Автостъкла, предно стъкло от Pilkington
В Pilkington предлагаме следните автомобилни услуги: Производство и дистрибуция на всички видове автомобилни стъкла
и аксесоари, Демонтаж на спукано предно стъкло, счупено задно или странични стъкла и монтаж на здрави автостъкла,
Обширна партньорска мрежа с дистрибутори и сервизи за монтаж на автостъкла.
http://obiavidnes.com/obiava/145426/avtostykla-predno-styklo-ot-pilkington

Разклонител
Разклонител, 6 гнезда, с ключ, 1.5м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145425/razklonitel

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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145424/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145423/profesionalen-kurs-kozmetika

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

Страница 66/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145422/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.
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145421/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

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/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145420/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/. 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145419/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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145418/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145417/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Външни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145416/kurs--vynshni-vik-mreji---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.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145415/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение
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
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• 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145414/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145413/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie

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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145412/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145411/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie

Разклонител
Разклонител, 6 гнезда, с ключ, 3м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/145410/razklonitel

32GB USB Flash Drive Addlink U20
32GB USB Flash Drive Addlink U20, USB 2.0, сива

Страница 72/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

http://obiavidnes.com/obiava/145409/32gb-usb-flash-drive-addlink-u20

32GB USB Flash Drive Addlink U30
32GB USB Flash Drive Addlink U30, USB 2.0, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/145408/32gb-usb-flash-drive-addlink-u30

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145407/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145406/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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145405/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145404/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145403/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145402/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145401/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145400/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145399/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145398/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145397/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
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
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145396/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie

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, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145395/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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, 0877361160, 0877380013
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http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145394/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате
Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност
или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/145393/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

32GB USB Flash Drive Addlink U55
32GB USB Flash Drive Addlink U55, USB 3.0, червена
http://obiavidnes.com/obiava/145392/32gb-usb-flash-drive-addlink-u55

64GB USB Flash Drive Addlink U15
64GB USB Flash Drive Addlink U15, USB 2.0, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145391/64gb-usb-flash-drive-addlink-u15

Лаптоп Dell Vostro 3568 (N071VN3568EMEA01_1805)
Лаптоп Dell Vostro 3568 (N071VN3568EMEA01_1805), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.00 GHz, 15.6"(39.62 cm) HD
Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10, 2.18kg
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http://obiavidnes.com/obiava/145390/laptop-dell-vostro-3568-n071vn3568emea01_1805

Епилатор Crown CLD-6643
Епилатор Crown CLD-6643, 2 скорости, 3 приставки, масажна функция, сив
http://obiavidnes.com/obiava/145389/epilator-crown-cld-6643

Лаптоп Dell Inspiron 7577 (5397184091111)
Лаптоп Dell Inspiron 7577 (5397184091111), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) UHD
IPS Anti-Glare Display & GTX 1060 6GB, (HDMI), 16GB DDR4, 1TB HDD & 512GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 2.65 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145388/laptop-dell-inspiron-7577-5397184091111

Микровълнова фурна Crown CDMO-2085BL (CDMO-2097)
Микровълнова фурна Crown CDMO-2085BL (CDMO-2097), 20л. обем, 700W, 6 степени на мощност, черен
http://obiavidnes.com/obiava/145387/mikrovylnova-furna-crown-cdmo-2085bl-cdmo-2097

Лаптоп Dell Inspiron 7577 (5397184091104)
Лаптоп Dell Inspiron 7577 (5397184091104), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
IPS Anti-Glare Display & GTX 1050Ti 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Linux, 2.65 kg
http://obiavidnes.com/obiava/145381/laptop-dell-inspiron-7577-5397184091104

Монитор IIYAMA X2474HS-B1 23.6" (59.94 cm)
Монитор IIYAMA X2474HS-B1 23.6" (59.94 cm), VA панел, 4ms, 12000000:1, 250 cd/m2, Display Port, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/145380/monitor-iiyama-x2474hs-b1-236-5994-cm

Монитор Prolite IIYAMA XB2783HSU-B3
Монитор Prolite IIYAMA XB2783HSU-B3, 23.6"(59.94 cm), VA панел, 4ms, 80000000:1, 300 cd/m2, Display Port, HDMI, DVI,
VGA
http://obiavidnes.com/obiava/145377/monitor-prolite-iiyama-xb2783hsu-b3

Лаптоп Dell Inspiron 15 7570 (5397184091159)(сребрист)
Лаптоп Dell Inspiron 15 7570 (5397184091159)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Glare Touchscreen Dsiplay & GF 940MX 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 256GB, 1x USB 3.1 Type C,
Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/145375/laptop-dell-inspiron-15-7570-5397184091159srebrist

Лаптоп Asus UX561UD-BO025R (90NB0G21-M00310)
Лаптоп Asus UX561UD-BO025R (90NB0G21-M00310), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Glare Touchscreen Display & GF GTX 1050 2GB, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB DDR4, 1x USB 3.1 Type C,
Windows 10, 2.10kg
http://obiavidnes.com/obiava/145374/laptop-asus-ux561ud-bo025r-90nb0g21-m00310

Телевизор Philips 43PFS4112/12
Телевизор Philips 43PFS4112/12, 43"(109.22 cm)FHD LED TV, DVB-T/C/S, Wi-Fi, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/145373/televizor-philips-43pfs411212

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца, 190лева 60-80яйца, 210лева
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80-120яйца, 250лева. Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Начина за употреба
е лесен дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда
поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров
дисплей с точност до 0. 01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от
цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/145359/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Телевизор LG 32LV300C
Телевизор LG 32LV300C, 32"(81.28 cm), HD LED TV, DVB-T2/C, HDMI, VGA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/145358/televizor-lg-32lv300c

Ютия Tefal FV4944
Ютия Tefal FV4944, 0.3 л обем, Плоча Ultragliss Durilium, 2500W, синя
http://obiavidnes.com/obiava/145357/yutiya-tefal-fv4944

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145356/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
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График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145355/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145354/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Лаптоп Asus UX561UN-BO011R (90NB0G31-M00140)(сив)
Лаптоп Asus UX561UN-BO011R (90NB0G31-M00140)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Glare Touchscreen Display & GF MX150 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x USB 3.1
Type C, Windows 10, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/145353/laptop-asus-ux561un-bo011r-90nb0g31-m00140siv

Лаптоп Dell Vostro 5471 (N208PVN5471EMEA01_1805_RG)(златист)
Лаптоп Dell Vostro 5471 (N208PVN5471EMEA01_1805_RG)(златист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0
GHz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display & Radeon 530 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, Linux, 1.67kg
http://obiavidnes.com/obiava/145352/laptop-dell-vostro-5471-n208pvn5471emea01_1805_rgzlatist

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145351/individualni-uroci-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145350/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
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- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145349/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуални уроци по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145348/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Индивидуални уроци по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145347/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/145346/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145345/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145344/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145343/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145342/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци по немски език
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145341/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145340/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145339/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145338/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
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B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/145337/individualno-obuchenie

Oтслабване с Редуктан
Оставете старите методи за отслабване, които не само не помагат толкова бързо и ефективно, но могат и да ви
навредят. Посрещнете съвременният начин за отслабване, който е бърз, лесен и напълно достъпен за всеки.
Колко често времето е бил факторът да пропуснете поредната тренировка или да спазите часът за хранене? Това вече
няма да ви тревожи, защото хапчетата за бързо отслабване Редуктан се приемат изключително лесно – само един път
дневно! Спестявате излишно време, нерви и усилия.
За повече информация: www.reductan.com
http://obiavidnes.com/obiava/145336/otslabvane-s-reduktan

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/145335/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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
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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)
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/145334/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
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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
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/145333/masajna-kushetka-magicpro

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ 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/145332/pechelete-pari-ot-internet

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

Страница 90/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

http://obiavidnes.com/obiava/145331/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Курсове по химия за ученици в 11-ти и 12-ти клас
Кандидатствай МЕДИЦИНА!
Химията е сложен предмет, който включва много връзки между различните химични раздели. Ако имате пропуски в някой
от тях, ще имате проблеми със справянето с изпита и решаването на задачите по химия. Щом сте избрали да
кандидатствате с химия, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите
сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по химия включват кратък преговор на теоретичните изпитни
въпроси, а основната част на курсовете акцентира върху трудните задачи.
http://obiavidnes.com/obiava/145330/kursove-po-himiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове по биология за ученици в 11-ти и 12-ти клас!
Център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както и за вече
завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата
подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети. Курсовете
са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се подготвите за
всички университети.
Предлагаме ви подготвителни курсове по:
• Математика
• Български език и литература (БЕЛ)
• История
• География
• Биология и химия
• Английски език
http://obiavidnes.com/obiava/145329/kursove-po-biologiya-za-uchenici-v-11-ti-i-12-ti-klas

Курсове за матура на Родина – 12. клас!
Център Родина предлага подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по български
език и литература (БЕЛ), математика, история, география, биология, химия, английски език.
Курсовете са целогодишни в рамките на учебната година и завършват седмица преди фиксираните дати за провеждане
на държавните изпити за 12. клас.
Обучението се провежда в малки групи. Всички групи работят с квалифицирани преподаватели с голям опит в
подготовката на зрелостници. Курсовете включват пробни изпити на примерни матури.
http://obiavidnes.com/obiava/145328/kursove-za-matura-na-rodina--12-klas

Курсове по български език и литература за 7. клас
Курсовете на РОДИНА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) са отлична подготовка за кандидатгимназиалните
изпити след седми клас. Учениците получават сигурност в знанията си и отлични оценки, които им гарантират прием в
желаната гимназия.
http://obiavidnes.com/obiava/145327/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-za-7-klas

Курсове по Математика за 7. клас
Целта на курса по МАТЕМАТИКА е качествена и достъпна подготовка на учениците, които искат да подобрят знанията
си и да придобият увереност. Курсът е за всички ученици, които планират да постигнат високи резултати и прием в
най-добрите гимназии след седми клас.
http://obiavidnes.com/obiava/145326/kursove-po-matematika-za-7-klas

Поставяне на абокат
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
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подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/145325/postavyane-na-abokat

Превръзка на рана
Редица заболявания, оперативна намеса и травми с различен произход довеждат до нарушаване целостта на кожната
повърхност . Тези ситуации изискват адекватно поведение, което да предпази наранената повърхност от различни
усложнения. Неправилно наложената превръзка както и използването на неподходящи средства за обработка на рана
могат да застрашат здравето на пострадалия.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
гр. София
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/145324/prevryzka-na-rana

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/145323/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/145322/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra
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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/145319/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/145318/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/145317/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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145315/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/145314/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
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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 – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145313/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/145312/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
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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/145309/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/145308/kurs--vytreshni-vik-mreji---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/145307/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/145306/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
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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/145305/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/145304/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.
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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/145303/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/145302/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
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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/145301/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/145300/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

Страница 101/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.01.2018

• 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/145299/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/145298/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
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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/145297/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/145296/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,
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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/145295/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/145294/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.
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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/145293/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/145292/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
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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/145291/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/145290/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
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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/140324/kurs-kofraji---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/145289/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.
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145288/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/145287/kurs-elektrotehnik---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
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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 – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145286/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол Бургас
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0882720706
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/145285/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol-burgas

Детективска Агенция АЯКС-Русе Силистра Велико Търново Шумен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/145282/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40-60яйца, 190лева 60-80яйца, 210лева
80-120яйца, 250лева. Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Начина за употреба
е лесен дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за домашна употреба. На люлката няма гнезда
поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров
дисплей с точност до 0. 01градуса. Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от
цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/145274/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145273/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145272/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
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лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате
Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност
или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/145271/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Раница за камери Lowepro ViewPoint BP 250 AW
Раница за камери Lowepro ViewPoint BP 250 AW, за 1-3 екшън камери и аксесоари, отделен калъф, джоб за 15" лаптоп,
полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/145270/ranica-za-kameri-lowepro-viewpoint-bp-250-aw

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/145269/dopylnitelni-dohodi-ot-internet

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145268/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145267/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/145266/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

10% ОТСТЪПКА на Липовон
Само сега до края на Януари, Вземете 10% ОТСТЪПКА като използвате код - януари10
Всяка от капсулите на нашият продукт за отслабване съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) – 350mg
Garcinia Cambogia Extract – 50mg
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/145265/10-otstypka-na-lipovon

Раница за фотоапарат Lowepro Flipside Trek 250AW
Раница за фотоапарат Lowepro Flipside Trek 250AW, за DSLR фотоапарат и обективи, джоб за 10" таблет, полиестер,
зелена-сива
http://obiavidnes.com/obiava/145264/ranica-za-fotoaparat-lowepro-flipside-trek-250aw

Трипод Velbon M-45 Tripod Kit
Трипод Velbon M-45 Tripod Kit, мин/макс. височина 47.2/155.4см, 960г., 2кг товароносимост, алуминиев
http://obiavidnes.com/obiava/145263/tripod-velbon-m-45-tripod-kit

фирма Български Камини – Горивни Камери
Произвежда български горивни камери и облицовки за вграждане. Облицовки от мрамор и граниг.
Цени за монтаж, може да откриете на сайта ни.
http://obiavidnes.com/obiava/145262/firma-bylgarski-kamini--gorivni-kameri

фирма Камини Евростандарт ООД
• Фирма Камини Евростандарт ООД произвежда български горивни камери и облицовки за вграждане. Облицовки от
мрамор и граниг.
Цени за монтаж, може да откриете на сайта ни.
За повече информация може да посетите шоурума ни на адрес:
гр. София, жк. Дианабат, ул. Крум Кюлявков 25 - В.
http://obiavidnes.com/obiava/145261/firma-kamini-evrostandart-ood

omm06.bg
Партньорски маркетинг промотира продукти и услуги на Български и международни компании като се представя и
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продава стоката, производството на своя партньор. https://sites.google.com/site/06ommbg/
http://obiavidnes.com/obiava/145260/omm06bg

0882551735,строителни ремонти без почивен ден.
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/145259/0882551735stroitelni-remonti-bez-pochiven-den

"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
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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

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
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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)
• 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
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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/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
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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/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)
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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
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
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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 – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/145244/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/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.
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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
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/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
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• 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/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.
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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/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
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• 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/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
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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: 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/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
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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.
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/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
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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: 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/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
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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/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
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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/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
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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: 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/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
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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/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.
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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
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