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Инкубатори - време е за люпене!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)
40/60/80/100 яйца - цифрови и аналогови. Tерморегулатори аналогови с вгрaден термометър и влагомер. или с PIC
контролер (0,1 градуса С)
и дисплей. Релета за време( (аналогови и цифрови)
http://inkubatori.wixsite.com/borisof
https://www.youtube.com/watch?v=GfHLoZp0rd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
http://obiavidnes.com/obiava/148760/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

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/148759/elektrovydici---borisof--son

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори автоматични 40-60яйца, 190лева. Автоматични за 60-80яйца, 210лева. Автоматични за 80-120яйца, 250лева.
Полуавтоматични за 40-60яйца, 150лева 60-80яйца, 170лева 80-120яйца, 210лева. Доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/148644/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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
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/148641/masajna-kushetka-magicpro

получават заеми без обезпечения
Уважаеми господине и госпожо,
Намерете заеми тук, за да разрешите финансовата си криза при много нисък лихвен процент. Предлагам специални заеми
за всички заинтересовани и това е сертифицирана кредитна компания с единствената цел да помага на хората и
кредитът ми се дава сам. Така че, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация чрез
robertgazdicfinance@gmail.com и да попълните информацията по-долу, ако се интересувате.
Пълно име:
Заета сума:
Продължителност на кредита:
http://obiavidnes.com/obiava/148762/poluchavat-zaemi-bez-obezpecheniya

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
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 www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148761/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148758/kamagra-gold

камагра желе
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Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148757/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148756/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148755/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148754/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148753/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148752/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148751/kralska-cherna-mravka

Матричен принтер Epson FX-2190 II C11CF38401
Матричен принтер Epson FX-2190 II C11CF38401, 9pin/136 колони/680 знаци/сек, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148750/matrichen-printer-epson-fx-2190-ii-c11cf38401

Зарядно устройствo GP Batteries PB25GS270-C2 PowerBank PB25
Зарядно устройствo GP Batteries PB25GS270-C2 PowerBank PB25, за AA, AAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/148749/zaryadno-ustroystvo-gp-batteries-pb25gs270-c2-powerbank-pb25

Samsung Galaxy S9 (лилав)
Samsung Galaxy S9 (лилав), поддържа 2 sim карти, 5.8” (14.73 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos 9810
(4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 4GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 163g
http://obiavidnes.com/obiava/148748/samsung-galaxy-s9-lilav
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Монитор Asus ROG SWIFT PG279Q с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins
Монитор Asus ROG SWIFT PG279Q с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins, 27" (68.58 cm) 100%(sRGB), IPS панел,
WQHD, 4ms, 350 cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/148747/monitor-asus-rog-swift-pg279q-s-podaryk-teniska-i-assassinss-creed-origins

Samsung Galaxy S9 (син)
Samsung Galaxy S9 (син), поддържа 2 sim карти, 5.8” (14.73 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos 9810
(4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 4GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 163g
http://obiavidnes.com/obiava/148746/samsung-galaxy-s9-sin

Samsung Galaxy S9 (черен)
Samsung Galaxy S9 (черен), поддържа 2 sim карти, 5.8” (14.73 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos 9810
(4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 4GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 163g
http://obiavidnes.com/obiava/148745/samsung-galaxy-s9-cheren

Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP DeskJet GT 5810 AiO Printer с подарък
HP GT52 цветни мастилници
Мултифункционално мастиленоструйно устройство HP DeskJet GT 5810 AiO Printer с подарък HP GT52 цветни
мастилници , цветен, принтер/копир/скенер, 4800 x 1200 dpi, 16 стр/мин, A4, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/148744/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-hp-deskjet-gt-5810-aio-printer-s-p

Зарядно устройство за Samsung S9/S9+
Зарядно устройство за Samsung S9/S9+, безжично, черно
http://obiavidnes.com/obiava/148743/zaryadno-ustroystvo-za-samsung-s9s9

Монитор ASUS ROG Swift PG27VQ с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins
Монитор ASUS ROG Swift PG27VQ с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins, 27" (68.58 cm) извит TN панел, WQHD,
1ms, 400 cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/148742/monitor-asus-rog-swift-pg27vq-s-podaryk-teniska-i-assassinss-creed-origins

Калъф за Samsung S9+ Clear View Standing Cover EF-ZG965CFEGWW
Калъф за Samsung S9+ Clear View Standing Cover EF-ZG965CFEGWW, златист
http://obiavidnes.com/obiava/148741/kalyf-za-samsung-s9-clear-view-standing-cover-ef-zg965cfegww

Калъф за Samsung S9 Clear View Standing Cover Gold EF-ZG960CFEGWW
Калъф за Samsung S9 Clear View Standing Cover Gold EF-ZG960CFEGWW, златист
http://obiavidnes.com/obiava/148740/kalyf-za-samsung-s9-clear-view-standing-cover-gold-ef-zg960cfegww

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148739/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148738/kamagra-jele
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камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148737/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148736/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148735/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148734/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148733/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148732/kralska-cherna-mravka

Samsung Galaxy S9+ (лилав)
Samsung Galaxy S9+ (лилав), поддържа 2 sim карти, 6.2" (15.75 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos
9810 (4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 6GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 + 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android,
189g
http://obiavidnes.com/obiava/148731/samsung-galaxy-s9-lilav

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony M4 Aqua
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony M4 Aqua
http://obiavidnes.com/obiava/148730/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-sony-m4-aqua

Монитор Asus ROG SWIFT PG348Q с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins
Монитор Asus ROG SWIFT PG348Q с подарък Тениска и Assassins's Creed-Origins , 34" (86.36 cm) Ultra-wide 100%(sRGB)
извит IPS панел, QHD, 5ms, 300 cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/148729/monitor-asus-rog-swift-pg348q-s-podaryk-teniska-i-assassinss-creed-origins-

лида
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
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http://obiavidnes.com/obiava/148728/samo-za-mesec-s-lida-shte-svalite-ot-6-do-12-kiloograma-wwwlidaoriginalnacom

Samsung Galaxy S9+ (син)
Samsung Galaxy S9+ (син), поддържа 2 sim карти, 6.2" (15.75 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos 9810
(4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 6GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 + 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 189g
http://obiavidnes.com/obiava/148727/samsung-galaxy-s9-sin

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148726/lida-shishe

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J5
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy J5, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148725/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-j5

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148724/meizitang

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung G930F Galaxy S7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung G930F Galaxy S7, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148723/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-g930f-galaxy-s7

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
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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 – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148722/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
http://obiavidnes.com/obiava/148721/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148720/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148719/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
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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/148718/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148717/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,
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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/148716/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148715/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.
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• 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/148714/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/148713/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148712/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/148711/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,
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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/148710/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/148709/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148708/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/148707/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
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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.
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/148706/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/148705/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148704/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/148703/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148702/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/148701/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
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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: 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/148700/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/148699/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148698/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/148697/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148696/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/148695/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148694/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Samsung Galaxy S9+ (черен)
Samsung Galaxy S9+ (черен), поддържа 2 sim карти, 6.2" (15.75 cm) WQHD+ Super AMOLED дисплей, осемядрен Exynos
9810 (4x 2.7 GHz & 4x 1.8GHz), 6GB RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 12.0 + 12.0 & 8.0 Mpix camera, Android,
189g
http://obiavidnes.com/obiava/148693/samsung-galaxy-s9-cheren

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Galaxy A5
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Galaxy A5, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148692/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-galaxy-a5

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple Iphone 5
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple Iphone 5, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148691/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-apple-iphone-5

Чанта за лаптоп
Чанта за лаптоп, до 15.6"(39.62 cm), полиуретан, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148690/chanta-za-laptop

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/148689/zaem-za-fizicheski-lica-nujdaeshti-se-ot-finansiranestruktura-za-mikrofinansiran

Охлаждане за процесор Titan TTC-W6TB/825
Охлаждане за процесор Titan TTC-W6TB/825, съвместимост с Intel 478
http://obiavidnes.com/obiava/148688/ohlajdane-za-procesor-titan-ttc-w6tb825

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei P9
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei P9
http://obiavidnes.com/obiava/148687/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-p9

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung J5(2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung J5(2017)
http://obiavidnes.com/obiava/148686/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-j52017

Слушалки Panasonic RP-HJE190E-A
Слушалки Panasonic RP-HJE190E-A, 16 ома, сини
http://obiavidnes.com/obiava/148685/slushalki-panasonic-rp-hje190e-a

Индустриален Монитор FAYTECH FT10TMBCAP
Индустриален Монитор FAYTECH FT10TMBCAP, 9.7"(24.63 cm), XGA, LED Capacitive multi touch, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/148684/industrialen-monitor-faytech-ft10tmbcap

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung J7 (2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung J7 (2017)
http://obiavidnes.com/obiava/148683/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-j7-2017

Индустриален Монитор FAYTECH FT156TMBCAP
Индустриален Монитор FAYTECH FT156TMBCAP, 15.6"(39.62 cm), Full HD, LED Capacitive multi touch, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/148682/industrialen-monitor-faytech-ft156tmbcap

super kamagra
С таблетките Super Kamagra-аналог на Super P Force- получавате секс стимулант Номер 1 в света. Този стимулант от
най-ново поколение, е най-доброто между Виагра и Левитра. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148681/super-kamagra

Слушалки Panasonic RP-HF500ME-W
Слушалки Panasonic RP-HF500ME-W, микрофон, 110 dB, бели
http://obiavidnes.com/obiava/148680/slushalki-panasonic-rp-hf500me-w
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kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148679/kamagra-gel

Термопаста ID Cooling ID-TG01
Термопаста ID Cooling ID-TG01, 1.5g
http://obiavidnes.com/obiava/148678/termopasta-id-cooling-id-tg01

Джой Оптикс предлага компютърен тест на зрението
Очите са най-високо развитите сетивни органи. Те се нуждаят от подходящи грижи и внимание, тъй като са постоянно
изложени на мръсотия, прах, замърсяване, запушена атмосфера. Компютърният тест в оптики JOY OPTICS се извършва
с авторефрактометър. Апаратът позволява обективно изследване на рефракцията (пречупвателна сила) на окото.
http://obiavidnes.com/obiava/148677/djoy-optiks-predlaga-kompyutyren-test-na-zrenieto

КУРС ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО
ОБСЛУЖВАНЕ от МАРТИЛЕН ФМ
КУРС ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ от МАРТИЛЕН
ФМ
http://obiavidnes.com/obiava/148676/kurs-za-danychen-i-mitnicheski-posrednik---mitnichesko-i-danychno-obslujvane--ot-mar

Водородна бутилка за вода - ТехноМаг
Уредът отделя водорода от кислорода и обогатява водата с водородни йони. Водородната вода е мощен антиоксидант и
намалява свободните радикали в организма. Стабилизира алкалността на водата и регулира киселинноста в организма.
Редовното пиене на водородна вода пречиства и забавя стареенето на организма, енергитизира и подобрява мозъчната
дейност, регулира теглото. Премахва отоци и намалява болките в ставите, предпазва от болести. Цена: 139 лв с ДДС.
Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148675/vodorodna-butilka-za-voda---tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148674/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Дестилатор за вода – 2 години гаранция - ТехноМаг
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/148673/destilator-za-voda--2-godini-garanciya---tehnomag

Слушалки Panasonic RP-HF300ME-A
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Слушалки Panasonic RP-HF300ME-A, микрофон, бяли
http://obiavidnes.com/obiava/148672/slushalki-panasonic-rp-hf300me-a

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/148671/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148670/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
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/148669/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148668/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

sexstimulanti - kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
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разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148667/sexstimulanti---kamagra-raztvorimi

Специална оферта за кредити бързо и надеждно между частен през 48H
Здравейте,
Уведомление за моя любезен клиент, имейл адресът е:
franck.recksouza@gmail.com
Напомням ви, че съм кредитор между отделни лица и давам кредит на всеки, който се нуждае от финансиране. Аз също
правя инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагам кредити в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
план. Моята оферта е между 5000 € и 700000 € с лихвен процент от 2 до 5%, а изплащането се извършва месечно.
Ако се интересувате, моля свържете се с мен чрез формуляра за връзка или по електронна поща:
franck.recksouza@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148666/specialna-oferta-za-krediti-byrzo-i-nadejdno-mejdu-chasten-prez-48h

Мъжки костюми Desizo Monni – карето като неугасваща тенденция и кодът през есента на 2018
Олекотените мъжки костюми на Десизо Монни придават лекота, а платовете съставени от 100% вълна осигуряват
топлина и изолиране от понижените температури навън. Някои от платовете, които съставят мъжки костюми са
примесени с кашмир, които допринася мекота в дрехата на Десизо Монни. Така мъжът се чувства комфртно и
едновременно с това стилно през зазстудяващите, клонящи към зимата есенни дни и вечери.
Ако ви се носи нещо различо от мъжки костюми, то алтернативата е олекотено сако с петурина прикачена с цип.
Петурината придава на сакото по-спортна визия и също така предпазва от есенния полъх. Една компактна и
мултифункционална визия за есента.
Ако вечерно събитие изисква изискани мъжки костюми лесно се допълва с тренч палто, което е без хастар и балансира
предаваната топлина на тялото точно колкото е нужно за една есенна вечер.
http://obiavidnes.com/obiava/148665/myjki-kostyumi-desizo-monni--kareto-kato-neugasvashta-tendenciya-i-kodyt-prez-esent

Какъв мъжки костюм е подходящ за есента според Desizo Monni
Ако изберете мъжки костюм с шарка, препоръчително е да се придържате към изчистени ризи. Ако все пак държите и
ризата ви да има по-различен почерг, изберете риза с фина шарка, за да запазите приключенския си дух, но без да
прекрачвате границата. Такъв тип мъжки костюм може да бъде съчетан с велурени или лачени официални обувки, които
може да варират през различните нюанси както на черното, така и на кафявото. Хубаво е да запазите по тъмни
цветове за вратовръзката и кърпичката ви, като може да използвате основните есенни цветове: тъмно син, тъмно зелен
и бордо. Трябва да помислите и изберете кое ще акцентира иновативността ви, а именно костюма или детайлите - не и
двете.
http://obiavidnes.com/obiava/148664/kakyv-myjki-kostyum-e-podhodyasht-za-esenta-spored-desizo-monni

Визията на мъжките костюми Desizo Monni е съобразена с всяка необходимост, която изисква
определено събитие
Мъжките костюми са крайната изява на мъжественост и имат способността да накарат всеки да изглежда по-красив
и по-привлекателен.
Костюмът наистина е най-елегантното мъжко облекло, стига да внимавате неговия стил, дизайн, цвят и плат да са
подходящи за случая, сезона и местния климат - наред с други неща.
В съответствие с дрескод Formal мъжете обличат класически костюм, желателно черен или вечерно син.
http://obiavidnes.com/obiava/148663/viziyata-na-myjkite-kostyumi-desizo-monni-e-syobrazena-s-vsyaka-neobhodimost-koyato

Уеб камера модел JD-PC904
Уеб камера модел JD-PC904, микрофон, VGA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148662/ueb-kamera-model-jd-pc904
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камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148661/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148660/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148659/kamagra-gel

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
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/148658/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148657/abc-akay-beri

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - София
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148656/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148655/maksmen

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,
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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/148654/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148653/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148652/viagra

Околоочен масажор – с подарък алкални батерии
За премахване умората на очите, вследствие продължителна работа с компютър, дълго шофиране, учене или четене. За
премахване на бръчки около очите. При подути или с торбички очи и тъмни сенки около очите. За подобряване на съня.
Подходящ за студенти и ученици, за хора с очни проблеми - късогледство, кривогледство, далекогледство и др., принудени
да носят продължително време очила. За оператори на компютри, конструктори, счетоводители, шофьори. За хора с
невръстения и безсъница, световъртеж, фотофобия, астигматизъм, катаракт и др. За хора, страдащи от хронична
хрема, запушен нос и синузит. Подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148651/okoloochen-masajor---s-podaryk-alkalni-baterii

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148650/kralska-cherna-mravka

Индустриален Монитор FAYTECH FT07TMBCAP
Индустриален Монитор FAYTECH FT07TMBCAP, 7"(17.78 cm), WSVGA, LED Capacitive multi touch, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/148649/industrialen-monitor-faytech-ft07tmbcap

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/148648/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cours de bulgare pour
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Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/148647/cours-de-bulgare-pour-trangers

JUNIOR TALENT SEARCH AND SELECTION CONSULTANT
Ref. No.: BW-JTS
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years of significant presence in the market. The
company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Keeping the trend and tradition for attracting fresh minds, currently we are looking for the next positive and motivated talent for our
company! If you have passion for communication and want to develop yourself in the HR area take a look at the vacancy for:
JUNIOR TALENT SEARCH AND SELECTION CONSULTANT
At first you will be part of our internal initial training program and after that you will be responsible for different tasks in the entire
recruitment process as writing ads, interviewing candidates, testing, providing feedback, documents match process etc.
You will be trained and expected to put in practice your skills in:
- Preparation and publishing of job ads
- Pre-screening of job applications
- Testing candidates' skills and knowledge
- Conducting interviews with short-listed candidates
- Daily internal and external communication in English and Bulgarian
If this sounds interesting to you, check out what the company expects from you:
- University degree or a last-year student in Human Resources or relevant specialty
- Deep interest in the field of HR, especially in the recruitment process
- Very good command of English language (B2/C1/C2) - both written and spoken
- Strong communication and presentation skills
- Self-organised and self-motivated person
The company offers:
- Initial training program
- Opportunity to work in a friendly team of young and energetic people
- A chance to participate and to work on various challenging projects
- Permanent long time job after the successful completion of the training
- Good salary plus additional bonuses based on your work performance
- In addition, social benefits package incl. food vouchers, trainings, team building events, etc.
If you are interested in making career in the field, don't hesitate to apply for! Send us your recent CV in English and make a step
forward!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/148646/junior-talent-search-and-selection-consultant

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 .
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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/148645/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Уеб камера модел JD-PC908
Уеб камера модел JD-PC908, микрофон, VGA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148643/ueb-kamera-model-jd-pc908

lida шише
Lida.
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148642/lida-shishe

33г загоряла вдовица търси неангажираща връзка с мъж обичащ френската и анална любов смс
с текст ивана на номер 162221 за адрес сериозна съм
33г загоряла вдовица търси неангажираща връзка с мъж обичащ френската и анална любов смс с текст ивана-029 на
номер 162221 за адрес сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/148640/33g-zagoryala-vdovica-tyrsi-neangajirashta-vryzka-s-myj-obichasht-frenskata-i-analna-l

Контролер Manhattan Serial PCI Express Card 158152
Контролер Manhattan Serial PCI Express Card 158152, от PCIe x1(м) към 1x RS-232c(DB-9)(м)
http://obiavidnes.com/obiava/148639/kontroler-manhattan-serial-pci-express-card-158152

сек.с и терен безплатно сама съм и възбудена ела и ме наеби пиши ми на номер 191997 с текс
валя давам адрес п.уте и дупе
сек.с и терен безплатно сама съм и възбудена ела и ме наеби пиши ми на номер 191997 с текс валя-179 давам адрес п.уте и
дупе
http://obiavidnes.com/obiava/148638/seks-i-teren-bezplatno-sama-sym-i-vyzbudena-ela-i-me-naebi-pishi-mi-na-nomer-191

27Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ИСТИНСКИ ЕБАЧ ДА Я ЗАДОВОЛИ С ЯКО 4УКАНЕ ИМАМ
ТЕРЕН АКО СИ ЕБАЧ ОТ КЛАСА ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ДИЛЯНА ДАВАМ

Страница 29/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.03.2018

АДРЕСА СИ ВЕДНАГА
27Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ИСТИНСКИ ЕБАЧ ДА Я ЗАДОВОЛИ С ЯКО 4УКАНЕ ИМАМ ТЕРЕН АКО СИ ЕБАЧ ОТ
КЛАСА ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ДИЛЯНА-221 ДАВАМ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/148637/27g-gospojica-tyrsi-istinski-ebach-da-ya-zadovoli-s-yako-4ukane-imam-teren-ako-si-e

Престиж Хотел и Аквапарк - 4 звезди качество в Златни пясъци
Престиж Хотел и Аквапарк е разположен в центъра на курортен комплекс Златни пясъци, само на 150 м. централната
алея и плажа. Хотелът разполага с 120 апартамента, 22 студиа и 45 двойни стаи. Потопете се в една нова атмосфера
на стил и комфорт.
http://obiavidnes.com/obiava/148636/prestij-hotel-i-akvapark---4-zvezdi-kachestvo-v-zlatni-pyasyci

26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия имам терен
пиши ми на номер 191911 с текст тина за адрес веднага
26г семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и финансови условия имам терен пиши ми на номер 191911 с
текст тина-157 за адрес веднага
http://obiavidnes.com/obiava/148635/26g-semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks-bez-angajimenti-i-finansovi-usloviya-imam-

медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер
191910 с текст ани за да ти дам адреса си
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани-188
за да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/148634/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks-imam-teren-razkrepostena-sym-pishi-mi-n

Слушалки PLANTRONICS BLACKWIRE C520-M ( 88861-02 )
Слушалки PLANTRONICS BLACKWIRE C520-M ( 88861-02 ), черни
http://obiavidnes.com/obiava/148633/slushalki-plantronics-blackwire-c520-m--88861-02-

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148632/otslabni-s-lida

USB Хъб Manhattan 162296
USB Хъб Manhattan 162296, 4x port, USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/148631/usb-hyb-manhattan-162296

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148630/otslabni-s-meizitang

Контролер Manhattan Serial PCI Card 158213
Контролер Manhattan Serial PCI Card 158213, от PCIe x1(м) към 2x RS-232c(DB-9)(м)
http://obiavidnes.com/obiava/148629/kontroler-manhattan-serial-pci-card-158213

viagra
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре
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познати на пазара и използвани от хиляди мъже. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148628/viagra

Зарядно устройствo GP Batteries U211
Зарядно устройствo GP Batteries U211, за NiMh, AA, AAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/148627/zaryadno-ustroystvo-gp-batteries-u211

Зарядно устройствo GP Batteries PB410
Зарядно устройствo GP Batteries PB410, за NiMh, AA, AAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/148626/zaryadno-ustroystvo-gp-batteries-pb410

Контролер Manhattan SuperSpeed USB PCI Express Card 151375
Контролер Manhattan SuperSpeed USB PCI Express Card 151375, от PCIe x1(м) към 2x USB 3.0(ж), до 5 Gbps
http://obiavidnes.com/obiava/148625/kontroler-manhattan-superspeed-usb-pci-express-card-151375

Зарядно устройство от контакт към USB А(ж)
Зарядно устройство от контакт към USB А(ж), 5V/1A, бяло, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/148624/zaryadno-ustroystvo-ot-kontakt-kym-usb-aj

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy A7 (2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy A7 (2017), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148623/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-a7-2017

Кабел Vivanco от USB Type C
Кабел Vivanco от USB Type C, към USB 3.0, 2.5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/148622/kabel-vivanco-ot-usb-type-c

Проектор NEC PA653U
Проектор NEC PA653U, LCD, WUXGA (1920x1200), 8000:1, 6500 lm, VGA, HDMI, DisplayPort, HDBaseT, RS232, USB, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148621/proektor-nec-pa653u

Разклонител Vivanco с ключ за включване/изключване
Разклонител Vivanco с ключ за включване/изключване, серия PROFESSIONAL, 4 гнезда, кабел: 2,0 м, 16A / 3.680W / 50Hz,
черно сив
http://obiavidnes.com/obiava/148620/razklonitel-vivanco-s-klyuch-za-vklyuchvaneizklyuchvane

Лаптоп Lenovo ThinkPad E480 (20KN004TBM_5WS0A23813)
Лаптоп Lenovo ThinkPad E480 (20KN004TBM_5WS0A23813), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz,
14.0" (35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display & Radeon RX550 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Free
DOS, 1.75 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148619/laptop-lenovo-thinkpad-e480-20kn004tbm_5ws0a23813

Разклонител Vivanco с ключ за включване/изключване
Разклонител Vivanco с ключ за включване/изключване, серия PROFESSIONAL, 6 гнезда, кабел: 2,0 м, 16A / 3.680W / 50Hz,
черно сив
http://obiavidnes.com/obiava/148618/razklonitel-vivanco-s-klyuch-za-vklyuchvaneizklyuchvane
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Захранване Delux DLP-35DPT
Захранване Delux DLP-35DPT, 350W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/148617/zahranvane-delux-dlp-35dpt

БЕЗ КОМИСИОН БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА 100% РАБОТА ЗАКОННО С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,зводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за сладолед,цех за
зеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители всички
специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според квалификацията
20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони /1500 евро/.За
всички работни места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е
задължителен. Посигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на възнаграждението. В ЧЕХИЯ
се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/148616/bez-komision-bez-posrednici-chehiya-garantirana-100-rabota-zakonno-s-dogovor-i-os

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Аpple Iphone 8
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Аpple Iphone 8, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148615/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-apple-iphone-8

Проектор NEC PA653UL
Проектор NEC PA653UL, LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 6500 lm, VGA, HDMI, DisplayPort, RS232, USB, HDBaseT,
LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148614/proektor-nec-pa653ul

Професионално лепене Тапети, майстор НЕПУШАЧ съм ЛАТЕКС
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове ТАПЕТИ( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0877339592
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО НА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА 0877339592
Изпълнявам и по трудни и сложни поръчки, НЕ работя за фирми! Частно лице съм, пари взимам след като си свърша
работата!
http://obiavidnes.com/obiava/148613/profesionalno-lepene-tapeti-maystor-nepushach-sym-lateks

Кабел Orico CPD-7P6G-BC60
Кабел Orico CPD-7P6G-BC60, 6Gbit/s (SATA-III), син, 0.6m
http://obiavidnes.com/obiava/148612/kabel-orico-cpd-7p6g-bc60

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148611/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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
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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/148610/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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
Варианти:
Със сменяеми батерии 79лв
Водоустоичив презареждаеми батерии цена-109 лв
Водоустойчив 2 бр нашийци в комплекта, -129лв
Водоустойчив нашийник обхват до 750 м с опция против лай. -200лв
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/148609/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Y6 (2017)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Y6 (2017), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/148608/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-y6-2017

Проектор NEC PA703W
Проектор NEC PA703W, LCD, WXGA (1280x800), 8000:1, 7000 lm, VGA, HDMI, DisplayPort, RS232, USB, HDBaseT, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/148607/proektor-nec-pa703w

Разговорен английски
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 .
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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
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/148606/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
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
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/148605/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
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.
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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/148604/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148603/meizitang

Видео карта AMD Radeon RX 550
Видео карта AMD Radeon RX 550, 4GB, Asus Phoenix Radeon RX 550, PCI-E, GDDR5, 128 bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148602/video-karta-amd-radeon-rx-550

Готов съм заем заем според вашите искания, да преразгледа решението си финансово решение. Аз отпускат заеми от €
4000 повече от €5.00.000 за има само с годишен темп от 3 %. За повече информация
Свържете се с мен. Може да ви помогне също:
* Финансиране
* Недвижими имоти кредити
* Инвестиционния заем
* Авто кредит
-Изграждане на дълг
* Кредитна линия
* Втора ипотека
* Обратно изкупуване кредит
* Лични заеми
Имейл адрес за контакт: rathfarnhamcreditunion@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/148601/gotov-sym-zaem-zaem-spored-vashite-iskaniya-da-prerazgleda-reshenieto-si-finansovo

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148600/kamagra-gold

Лаптоп Asus X540NV-DM025 (90NB0HM1-M00430)
Лаптоп Asus X540NV-DM025 (90NB0HM1-M00430), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display & GeForce 920MX 2GB, (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/148599/laptop-asus-x540nv-dm025-90nb0hm1-m00430

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/148598/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148597/kamagra-gel

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 11.03.2018г.
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/148596/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148595/abc-akay-beri

Неделен курс по шведски второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 11.03.2018г. 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/148594/nedelen-kurs-po-shvedski-vtoro-nivo

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 24.03.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com

Страница 38/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.03.2018

http://obiavidnes.com/obiava/148593/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по румънски език – ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В2.1. 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 – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 50 учебни часа.
Цена – 200 лв. Начало : 20.03.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148592/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v21

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира съботен 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, един път седмично от 14.30 до 18.10 часа. Начало : 14.04.2018 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/148591/kurs-po-portugalski-ezik--a2

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148590/maksmen

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 22.03.2018 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
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http://obiavidnes.com/obiava/148589/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Курс по 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 10.00 до 13.00 часа. Начало : 24.03.2018 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/148588/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – четвъртък и петък от 19.00 до 20.30 часа. Начало :
12.04.2018 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148587/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 25.03.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148586/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език- В2.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
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progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 7.03.18 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/148585/kurs-po-italianski-ezik--b21

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148584/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148583/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148582/kralska-cherna-mravka

Кабел ORICO CPD-7P6G-BW902S
Кабел ORICO CPD-7P6G-BW902S, 6Gbit/s (SATA-III), син, 0.5m
http://obiavidnes.com/obiava/148581/kabel-orico-cpd-7p6g-bw902s

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1050
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1050, 8GB, ASUS Cerberus OC Edition, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148580/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1050

levitra
Levitra цена и качество, единственият по рода си секс стимулант доказан на международния пазар със своите
страхотни, качества. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148579/levitra

Проектор NEC PA803U
Проектор NEC PA803U, LCD, Full HD (1920x1080), 10000:1, 8000 lm, VGA, HDMI, Displayport, USB, HDBaseT
http://obiavidnes.com/obiava/148578/proektor-nec-pa803u

Разклонител
Разклонител , 3 гнезда, за кола, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/148577/razklonitel-
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Тостер Bosch TAT3A004
Тостер Bosch TAT3A004, за една филия, 980W, червен
http://obiavidnes.com/obiava/148576/toster-bosch-tat3a004

Тостер Bosch TAT3A001 за една филия
Тостер Bosch TAT3A001 за една филия, 980W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/148575/toster-bosch-tat3a001-za-edna-filiya

Видео карта Matrox C900 C900-E4GBF
Видео карта Matrox C900 C900-E4GBF, 4GB, PCI-E 3.0, GDDR5, 9x miniHDMI, поддържа до 9x Full HD монитора
едновременно
http://obiavidnes.com/obiava/148574/video-karta-matrox-c900-c900-e4gbf

kamagra
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния
www.erekciq.com

акт.

http://obiavidnes.com/obiava/148573/kamagra

kamagra
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния
www.kamagrata.com

акт.

http://obiavidnes.com/obiava/148572/kamagra

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, 8GB, Gainward GeForce GTX 1070 Ti, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x DisplayPort,
1x HDMI, 1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148571/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070-ti

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148570/kamagra-gold

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/148569/kamagra-gold

Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Видео карта Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, 8GB, Palit GTX 1070 Ti Super JetStream, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, 3x DisplayPort,
1x HDMI, 1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148567/video-karta-nvidia-geforce-gtx-1070-ti

sexstimulanti-gin seng max
Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната дис-функция,
преждевременната еякулация и пониженото либидо. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148565/sexstimulanti-gin-seng-max

Лаптоп Dell Vostro 5471 (N204VN5471EMEA01_1805_HOM_S)(сребрист)
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Лаптоп Dell Vostro 5471 (N204VN5471EMEA01_1805_HOM_S)(сребрист), 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, 1TB HDD & 128GB SSD,
Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/148564/laptop-dell-vostro-5471-n204vn5471emea01_1805_hom_ssrebrist

64GB USB Flash Drive Goodram Twin
64GB USB Flash Drive Goodram Twin, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148563/64gb-usb-flash-drive-goodram-twin

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
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 www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148562/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

отслабни с лида
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148561/otslabni-s-lida

Видео карта AMD Radeon RX 580
Видео карта AMD Radeon RX 580, 8GB, MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G, PCI-E, GDDR5, 256 bit, 2x Display Port, 2x HDMI,
1x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/148560/video-karta-amd-radeon-rx-580

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148559/lida-shishe

Лаптоп Dell Vostro 5471 (N206PVN5471EMEA01_1805_HOM_S)(сребрист)
Лаптоп Dell Vostro 5471 (N206PVN5471EMEA01_1805_HOM_S)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U
1.6/3.4 GHz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10,
1.67 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148558/laptop-dell-vostro-5471-n206pvn5471emea01_1805_hom_ssrebrist

Слушалки Tracer Battle Heroes Dizzy
Слушалки Tracer Battle Heroes Dizzy, микрофон, 20 Hz-20 kHz честотен диапазон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/148557/slushalki-tracer-battle-heroes-dizzy

Слушалки Panasonic RP-HS200E-G
Слушалки Panasonic RP-HS200E-G, 17.5 ома, спортни, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/148556/slushalki-panasonic-rp-hs200e-g

Лаптоп Dell Vostro 5370 (N123PVN5370EMEA01_1805_HOM)(сив)
Лаптоп Dell Vostro 5370 (N123PVN5370EMEA01_1805_HOM)(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, Windows
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10, 1.41 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148555/laptop-dell-vostro-5370-n123pvn5370emea01_1805_homsiv

Подложка за мишка White Shark GMP-1699 Sky Walker M
Подложка за мишка White Shark GMP-1699 Sky Walker M, черна, 320 x 250 x 3m
http://obiavidnes.com/obiava/148554/podlojka-za-mishka-white-shark-gmp-1699-sky-walker-m

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148553/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/148552/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148551/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148550/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148549/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148548/abc-akay-beri

2TB Seagate Game Drive (черен)
2TB Seagate Game Drive (черен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0, предназначен за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/148547/2tb-seagate-game-drive-cheren
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максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148546/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148545/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148544/viagra

4TB Seagate Game Drive (черен)
4TB Seagate Game Drive (черен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0, предназначен за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/148543/4tb-seagate-game-drive-cheren

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148542/kralska-cherna-mravka

Външна батерия/power bank/ Tracer
Външна батерия/power bank/ Tracer, 15600mAh, дисплей, черна
http://obiavidnes.com/obiava/148541/vynshna-bateriyapower-bank-tracer

Лаптоп Dell Vostro 3578 (N068VN3578EMEA01_1901_UBU)
Лаптоп Dell Vostro 3578 (N068VN3578EMEA01_1901_UBU), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display & Radeon R5 M420 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux, 2.18 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148538/laptop-dell-vostro-3578-n068vn3578emea01_1901_ubu

отслабни с meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148536/otslabni-s-meizitang

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
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-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/148535/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 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/148534/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
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 , която се предоставя безплатно на курсистите .
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
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
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 .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
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 .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/148533/bylgarski-ezik-za-chujdenci

SSD 1TB
SSD 1TB, Adata XPG SX8000, PCIe Gen3 x4, M.2 (2280), скорост на четене 2500 MB/s, скорост на запис 1100МB/s
http://obiavidnes.com/obiava/148532/ssd-1tb

Тонколона Creative MUVO 2C
Тонколона Creative MUVO 2C, 1.0, Bluetooth, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/148531/tonkolona-creative-muvo-2c

cialis
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148530/cialis

Клавиатура Tracer Battle Heroes Mecatron
Клавиатура Tracer Battle Heroes Mecatron, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148529/klaviatura-tracer-battle-heroes-mecatron

Клавиатура Tracer Battle Heroes Shinook
Клавиатура Tracer Battle Heroes Shinook, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148528/klaviatura-tracer-battle-heroes-shinook

Клавиатура Tracer Battle Heroes Squadron
Клавиатура Tracer Battle Heroes Squadron, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148527/klaviatura-tracer-battle-heroes-squadron

Клавиатура Modecom MC-5005
Клавиатура Modecom MC-5005, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/148526/klaviatura-modecom-mc-5005

Мишка White Shark Genghis khan GM-1603W
Мишка White Shark Genghis khan GM-1603W, USB, оптична(4800dpi), бяла
http://obiavidnes.com/obiava/148525/mishka-white-shark-genghis-khan-gm-1603w

Електронна въдица 720W
Устройството генерира импулси с честота 10-100 херца и амплитуда 1200-1500 волта, при нормално-заредена
батерия.Дължината на импулса е с дължина,подходяща за всякакъв вид и големина риба.Предвидени са две степени на
работното напрежение,което го прави успешно приложимо за малки и големи водоеми и реки.Мощността на импулса е
около 2000 вата,а максималната консумация от батерията 720.Предвиден е режим "СОМ",който се включва лесно с
превключвател,както и принудително охлаждане с вентилатор!Работен интервал до 10 метра при дълбочина на водата
1,5-10 метра.Изпробвано в работни условия.Уредът е подходящ и за зимни условия.За максимално използване
параметрите на устройството е необходим акумулатор от 12 амперчаса нагоре,12 волта.При нормална експлоатация
надеждността е много висока.Сервиз и постоянни консултации.Клеми и дължина на стартовия кабел по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/148524/elektronna-vydica-720w
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Електронна въдица 450W
Устройството генерира импулси с честота 10-100 херца и амплитуда 1100-1200 волта, при нормално-заредена
батерия.Дължината на импулса е с дължина,подходяща за всякакъв вид и големина риба.Предвидени са две степени на
работното напрежение,което го прави успешно приложимо за малки и средни водоеми и реки.Мощността на импулса е
1500 вата,а максималната консумация от батерията 450.Предвиден е режим "СОМ",който се включва лесно с
превключвател,както и принудително охлаждане с вентилатор!Работен интервал 4-8 метра при дълбочина на водата
1,5-5 метра.При по-дълбока вода разстоянието пропорционално се променя.Изпробвано в работни условия.За максимално
използване параметрите на устройството е необходим акумулатор от 9 амперчаса нагоре,12 волта.Устройството
работи много добре и при зимни условия.При нормална експлоатация надеждността е много висока.Сервиз и постоянни
консултации.Клемите и дължината на стартовия кабел са по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/148523/elektronna-vydica-450w

Електронна въдица 300W
Един удобен и икономичен вариант за по-малки водоеми и реки.Устройството генерира импулси с амплитуда
приблизително 1000 волта и честота 10-100 херца,което го прави приложим за голяма и дребна риба,както и работа в
интервал 4-8 метра при дълбочина на водата 1-2 метра.Мощността на импулса е 1000 вата,а максималната консумация
от батерията 300 вата.Предвидена е индикация за нормално-заредена батерия,както и принудително охлаждане в
корпуса.За нормална работа е достатъчно използването на акумулатор 12 волта,7 амперчаса.Изпробвано в работни
условия.При необходимост е възможно добавяне на опции.Гаранция,сервиз,постоянни консултации.Клеми и дължина на
стартовия кабел по желание.
http://obiavidnes.com/obiava/148522/elektronna-vydica-300w

cialis аптечен
Аптечен Cialis е един от най-търсените секс стимуланти за мъже. Cialis, Циалис е най-популярния секс стимулант в цял
свят, доказано лекува еректилна дисфунция и няма странични ефекти. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/148521/cialis-aptechen

Продава двустаен апартамент в Равда, на първа линия на морето пред широкия пясъчен плаж.
Апартаменти за продажба в комплекс "Емилия", разположен на Ривиера между Равда и Несебър на първа линия на
морето пред широкия пясъчен плаж, заобиколен от много кафенета.
Апартамент с 1 спалня, площ 63.77 кв.м., на 3-ти етаж, с балкон и директен изглед към морето, напълно обзаведен и
оборудван с офис оборудване, всичко е в отлично състояние. Директен изглед към морето. Сграда с асансьор.
Цена 59 000 евро
+79267024802
Валерий
• На 30 метра от плажа / плажа, "Ударен кораб Aurielia" /
• 800 м от Несебър - град-музей под егидата на ЮНЕСКО;
• 1 км от Слънчев бряг;
• 5 км от Марина Марина - Свети Влас;
• 20 км от международното летище в Бургас;
• 30 км от гр. Бургас;
Комплексът е 4-етажна и се състои от 2 сгради, 2 асансьора.
Комплексът се състои от 16 луксозни апартамента с една спалня с площ от 50.12 кв.м. до 77.33 кв.м.
Сградата е напълно монолитна, изграждането на тухли без гипсова кора, с външна изолация.
На разположение на собствениците:
• Апартамент с 1 спалня и морски изглед
• Паркинг
• Всички комуникации: вода, електричество, канализация, инсталации за високоскоростен интернет, телефонна линия и
кабелна телевизия.
• Климатизация;
• 24-часова охрана;
• Ограничен достъп - само за останалите и техните приятели;
• Интерком;
• Консиерж;
• градинарят;
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• рускоезичен персонал;
УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Паркинг места за гостите на комплекса.
• Детска площадка с люлки и пясъчник
• Красиви зелени площи и градина в комплекса.
• Барбекю на открито.
• Магазин за мини пазари
• Стилен ресторант с открита тераса, който предлага както средиземноморска кухня и местни специалитети.
• Открит бар, сервиращ освежаващи напитки и леки ястия.
• Спортен център с модерна фитнес зала, тенис кортове, баскетболни игрища, плажен волейбол, мини голф, боулинг зала,
боулинг, колоездене, конна езда, уиндсърфинг, плуване, гребане, гмуркане, пейнтбол
• Спа център
• Салон за красота с маникюр, козметичен и фризьорски услуги
• Attraktsiony:, водни ски, водни колела и лодки, яхти, делтапланеризъм, скокове с парашут, каране на ски, банан, водни
паркове, джип сафарита,
• Нощни клубове и дискотеки
Комплексът разполага с 24-часова охрана и контрол на достъпа дали посетителите и превозни средства, осигуряване
на спокойствие, както и поддръжка, което осигурява целогодишно домакините.
http://obiavidnes.com/obiava/148520/prodava-dvustaen-apartament-v-ravda-na-pyrva-liniya-na-moreto-pred-shirokiya-pyasych

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148519/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148518/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148517/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148516/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148515/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148514/cialis

viagra
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Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148513/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148512/kralska-cherna-mravka

КРОЯЧ - ШИВАЧ
Ref. No.: DD-KSH
За компанията:
“Димела Дизайн” е дългогодишна компания, специализирана в производството на луксозна мека мебел. Тя предлага
многообразие от висококачествени и новаторски продукти. Специализирана е в изработването на мебели по проект за
големи компании. Фирмата продължава да се развива и във връзка с това търси човек, който да се присъедини към екипа
от специалисти на позицията:
КРОЯЧ - ШИВАЧ
Изисквания към кандидатите:
* 5+ години опит на подобна позиция
* Предишен опит като шивач ще се счита за значително предимство
* Опит в работата с шаблони за кройки на мека мебел
* Мотивация и стремеж към добро качество на работа
* Желание за развитие в тази област
* Отговорност, комуникативност и изпълнителност
* Умение за работа в екип
Компанията предлага:
* Атрактивно трудово възнаграждение
* Постоянно работно място
* Работа в сплотен екип от професионалисти и добро отношение
* Фиксирано работно време от понеделник до петък - 08:00ч. до 17:00ч. с обедна почивка
* Различни видове бонуси според постигнатите резултати
Ако желаете да се развивате в тази област, позицията Ви се струва интересна и отговаря на Вашите изисквания и
опит, моля, изпратете актуална автобиография (на български език) и снимка.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/148511/kroyach---shivach

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
Ref. No.: DD-SM
За компанията:
“Димела Дизайн” е дългогодишна компания, специализирана в производството на луксозна мека мебел. Тя предлага
многообразие от висококачествени и новаторски продукти. Специализирана е в изработването на мебели по проект за
големи компании. Фирмата продължава да се развива и във връзка с това търси човек, който да се присъедини към екипа
от специалисти на позицията:
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МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
Изисквания към кандидатите:
* 3+ години опит на подобна позиция
* Предишен опит като продавач-консултант на мебели и матраци ще се счита за предимство
* Добре развити междуличностни и презентационни умения
* Отлична комуникация (писмена и устна)
* Способност за работа при минимален надзор
* Проактивен, ориентиран към резултатите, надежден и ангажиран
Компанията предлага:
* Атрактивно трудово възнаграждение и различни видове бонуси
* Работа в сплотен екип от професионалисти и добро отношение в компания със сериозни планове за развитие
* Изключително разнообразни проекти
* Фиксирано работно време от понеделник до петък без извънреден труд
Ако желаете да се развивате в тази област, позицията Ви се струва интересна и отговаря на Вашите изисквания и
опит, моля, изпратете актуална автобиография и бихме се радвали да Ви разкажем повече.
Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/148510/menidjyr-prodajbi

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
Ref. No.: DD-SM
За нас:
Булуърк е първата агенция за подбор на персонал в България, която залага на качество и коректност. Компанията има
изградена репутация за качествено предлагане на услуги на най-високо ниво, оправдаващи доверието и очакванията както
на нашите клиенти, така и на кандидатите.
За компанията:
“Димела Дизайн” е дългогодишна компания, специализирана в производството на луксозна мека мебел. Тя предлага
многообразие от висококачествени и новаторски продукти. Специализирана е в изработването на мебели по проект за
големи компании. Фирмата продължава да се развива и във връзка с това търси човек, който да се присъедини към екипа
от специалисти на позицията:
МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
Изисквания към кандидатите:
* 3+ години опит на подобна позиция
* Предишен опит като продавач-консултант на мебели и матраци ще се счита за предимство
* Добре развити междуличностни и презентационни умения
* Отлична комуникация (писмена и устна)
* Способност за работа при минимален надзор
* Проактивен, ориентиран към резултатите, надежден и ангажиран
Компанията предлага:
* Атрактивно трудово възнаграждение и различни видове бонуси
* Работа в сплотен екип от професионалисти и добро отношение в компания със сериозни планове за развитие
* Изключително разнообразни проекти
* Фиксирано работно време от понеделник до петък без извънреден труд
Ако желаете да се развивате в тази област, позицията Ви се струва интересна и отговаря на Вашите изисквания и
опит, моля, изпратете актуална автобиография и бихме се радвали да Ви разкажем повече.
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Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/148509/menidjyr-prodajbi

Лаптоп MSI GE73VR 7RF Raider (9S7-17C112-421)
Лаптоп MSI GE73VR 7RF Raider (9S7-17C112-421), четирияден Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 17.3"(43.94 cm)
Full HD Anti-Glare Display & Nvidia GTX 1070 8GB GDDR5, (HDMI), 16GB DDR4, 256GB SSD, 1TB HDD, 3x USB 3.0, 1x USB
Type C 3.1, 2.8 kg
http://obiavidnes.com/obiava/148508/laptop-msi-ge73vr-7rf-raider-9s7-17c112-421

Циклене на паркет от Вип Паркети
Циклене на паркет и дюшеме + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 7.00 лева на квадратен метър. Циклене
на паркет и дюшеме мазано с боя или безир + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 9.00 лева на квадратен
метър. Редене на естествен паркет. Монтаж на ламиниран паркет. Циклене. Фугиране. Лакиране. Работим без почивен
ден. Качество и коректност. За контакти 0883325946 и
http://vipparketi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/148507/ciklene-na-parket-ot-vip-parketi

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/148506/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
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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/148505/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/148504/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие.
www.kamagrata.com
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http://obiavidnes.com/obiava/148503/kamagra-gel

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148502/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148501/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148500/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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148499/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148498/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
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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 – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148497/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148496/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
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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/148495/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/148494/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
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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/148493/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/148492/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/148491/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/148490/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,
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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/148489/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/148488/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
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• 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/148487/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/148486/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,
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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/148485/kurs--pokrivi---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/148484/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
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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/148483/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/148482/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.
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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/148481/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/148480/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.
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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/148479/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

sexstimulanti
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. www. topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/148478/sexstimulanti

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/148477/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
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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: 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/148476/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/148475/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
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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/148474/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/148473/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Лакиране на паркет от Класик паркет
Цикли,лакира паркет и дюшеме 7 лв.м2 с включени материали. Фугира,притяга,кръпки,первази. Цикли боядисани
дюшемета и с безир. Без почивен ден. Оглед и консултация. Може и извън София по договаряне тел.: 0886 17 68 83 и 0894
38 11 15. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/148472/lakirane-na-parket-ot-klasik-parket

lida шише
Lida шише е най-добрата и подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15
килограма и то гарантирано. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/148471/lida-shishe
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Индивидуално обучение 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/148470/individualno-obuchenie-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/148469/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148468/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение 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.

Страница 69/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.03.2018

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/148467/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение 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/148466/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение 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
http://obiavidnes.com/obiava/148465/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение 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/148464/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/148463/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение 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/148462/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение 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/148461/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
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/148460/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение 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/148459/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik
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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/148458/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение 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/148457/individualno-obuchenie-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 –
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/148456/individualno-obuchenie

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/148455/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

отслабни с meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/148454/otslabni-s-meizitang

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/148453/kamagra-raztvorimi

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148452/kamagra-raztvorimi

РОЯЛ "FEURICH” / Акустичен Нов роял / Бял и Черен роял! Ново пиано марка: "FEURICH”
Grand Piano
РОЯЛ "FEURICH” / Акустичен Нов роял / Бял и Черен роял! Ново пиано марка: "FEURICH” Grand Piano
В наличност – бял и черен гланц!
1.Нов акустичен роял, дължина – 161см., 88 клавиша, три педала. Прекрасен дизайн! Отличен тембър!Богат и колоритен
звук!Безплатен транспорт! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка - 10г.!Подарък столче за роял! Пианата и
Роялите FEURICH са вдъхновение за хората по целият свят.
2. РОЯЛ
марка: „SCHUMANN”
Цвят -черен гланц
Нов акустичен роял, дължина – 148см., 88 клавиша, три педала.. Прекрасен дизайн!!! Отличен тембър!!! Богат и
колоритен звук!!!Безплатен транспорт!!! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка!!!Подарък столче за роял!
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
www.acusticobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/148451/royal-feurich--akustichen-nov-royal--byal-i-cheren-royal-novo-piano-marka-feuri

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148450/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Алкохолни тестери - София - налични на склад - ТехноМаг
Цифров алкохолен тестер (дрегер) AlcoSafe S4 - уредът осигурява възможно най-прецизното измерване на алкохолно
съдържание без кръвна проба. Отчита алкохолното съдържание по дъха на човека с висока точност в диапазон от 0 до 4
промила. Запаметява последните 64 резултата. Подходящ за проверки на служители и работници в малки фирми,
свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че продуктът е
преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен полупроводников сензор.
В комплект с 5 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. Цена 119.70 лв.(с ДДС). Възможност за допълнително
закупуване на мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/148449/alkoholni-testeri---sofiya---nalichni-na-sklad---tehnomag

Масажор за врат и рамене - 3D - ТехноМаг - София
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,
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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/148448/masajor-za-vrat-i-ramene---3d---tehnomag---sofiya

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/148447/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
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/148446/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, 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 от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 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/148445/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Дестилатор за вода – 2 години гаранция - ТехноМаг
Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете
да пречистите максимално 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
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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/148444/destilator-za-voda--2-godini-garanciya---tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/148443/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/148442/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

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/148441/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си
http://obiavidnes.com/obiava/148440/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си
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http://obiavidnes.com/obiava/148439/pechelete-pari-ot-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
Ако желаете да печелите от една от най-нашумелите напоследък криптовалути Биткойн Bitcoin , то тогава сте
попаднали на правилното място. Тази най-известна в света криптовалута за последните няколко месеца набра небивала
преднина и ще продължава да набира в следващите месеци и години, затова малки и големи се втурнаха да я печелят. За
да не гледате отстрани безучастно, не се колебайте и бавете, а се захванете веднага. Всичко което ви е необходимо е
лаптоп, таблет, смартфон или настолен компютър и разбира се връзка с интернет, малко свободно време и сте готови
за работа. Работете където си пожелаете, когато си пожелаете и колкото си
http://obiavidnes.com/obiava/148438/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

получавате
безплатни
заеми
robertgazdicfinance@gmail.com

без

обезпечения

и

с

ниска

лихва

сега

в

Добър ден,
Вие сте във всяка финансова криза, имате ли нужда от заем или имате нужда от пари, за да започнете бизнес или да
инвестирате в предприятие за печалба? Ако отговорът е да
Има фирма, която е тук, за да ви помогне, дава заем както на физически лица, така и на фирми, независимо от размера
или закъснението, лихвеният процент е достъпен. ако имате интерес, можете да се свържете с нас чрез
robertgazdicfinance@gmail.com и да попълните информацията по-долу.
Пълно име:
Заета сума:
Продължителност на кредита:
http://obiavidnes.com/obiava/148437/poluchavate-bezplatni-zaemi-bez-obezpecheniya-i-s-niska-lihva-sega-v-robertgazdicfi

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148436/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148435/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148434/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148433/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148432/maksmen
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циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148431/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148430/viagra

кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148429/kralska-cherna-mravka

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/148428/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
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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/148427/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/148426/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
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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/148425/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/148424/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“
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148423/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/148422/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana
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Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148421/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
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http://obiavidnes.com/obiava/148420/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/148419/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/148418/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/148417/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/148416/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/148415/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-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
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 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/148414/masajna-kushetka-magicpro

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/148413/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/148412/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/148411/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148410/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/148409/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/148408/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/148407/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/148406/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/148405/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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/148404/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/148403/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/148402/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/148401/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.
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• 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/148400/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/148399/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Стари кухни демонтираме и извозваме
На 0898 91 81 81 и http://izvozva.com/demontaj-na-vgradena-kuhnya-s-premestvane-na-mebeli-i-bagaj/ ще разберете всичко за
екип хамали, които демонтират и изхвърлят всякакви мебели.
http://obiavidnes.com/obiava/148398/stari-kuhni-demontirame-i-izvozvame

Изнасяме стари гардероби и всякакви мебели
Изнасяме и извозваме стари гардероби, шкафове и други. Всичко за нас може да прочетете на
http://hamalski.com/natroshavane-na-star-garderob-s-izhvarlyane-na-drehi/ или на телефон 0888 300 500.
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http://obiavidnes.com/obiava/148397/iznasyame-stari-garderobi-i-vsyakakvi-mebeli

Стари мебели изнасяме и извозваме
На http://www.karcho.com/hamalite-za-izhvarlyane-na-pokashtnina-ot-apartament/ и тел. 088 324 88 99 ще научите повече за
група хамали, които демонтират, изнасят и изхвърлят стари мебели до определените за целта сметища.
http://obiavidnes.com/obiava/148396/stari-mebeli-iznasyame-i-izvozvame

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи е един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/148395/kamagra-dyvchashta

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/148394/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/148393/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/148392/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/148391/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ НАДОМНА РАБОТА
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 www.rabotazavseki.simplesite.com
http://obiavidnes.com/obiava/148390/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
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сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148389/kamagra-gold

камагра желе
Kamagra Oral Jelly се продава в по-лесна и по-удобна за консумиране течна форма. Това е причината, поради която се
усвоява по-бързо в сравнение с добре познатите таблетки и хапчета. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148388/kamagra-jele

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148387/kamagra-gel

абц акай бери
ABC Акай Бери ще стимулира премахването на ненужното тегло натрупано в тялото, като обработва натрупаните
мазнини в калории, които ще бъдат употребени като енергия. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148386/abc-akay-beri

максмен
Maxman билкова формула разработена с цел предотвратяване и премахване на импотентността. Предимства на
Maxman са 100% билковият състав и лечебните му свойства. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148385/maksmen

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148384/cialis

Демонтаж и изхвърляне на кухни и други
На 0898 91 81 81 и http://izvozva.com/demontaj-na-vgradena-kuhnya-s-premestvane-na-mebeli-i-bagaj/ ще намерите хамали за
демонтаж, изнасяне и изхвърляне на стари кухни и др.
http://obiavidnes.com/obiava/148383/demontaj-i-izhvyrlyane-na-kuhni-i-drugi

Хамали изхвърлят стари скринове и други мебели
Хамали изнасят и извозват стари скринове и други мебели. Повече за нас може да прочетете на
http://hamalski.com/natroshavane-na-star-garderob-s-izhvarlyane-na-drehi/ или на телефон 0888 300 500.
http://obiavidnes.com/obiava/148382/hamali-izhvyrlyat-stari-skrinove-i-drugi-mebeli

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148381/viagra

Изнасяме до сметища стари мебели
Предлагаме изнасяне и изхвърляне на стари вещи от апартаменти до предвидените сметища. Повече информация на
http://www.karcho.com/hamalite-za-izhvarlyane-na-pokashtnina-ot-apartament/ и тел. 088 324 88 99 .
http://obiavidnes.com/obiava/148380/iznasyame-do-smetishta-stari-mebeli
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кралска черна мравка
Кралска Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния
контакт. След изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/148379/kralska-cherna-mravka

Заеми до 7000 лв
http://gogo1960.wix.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/148378/zaemi-do-7000-lv
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