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Топ матрак Ейнджъл - за ангелски сън
Ангелът пазител на съня е вече тук - новият топ матрак Ейнджъл е направен от висококачествена пяна Екосел, която
дава отлична опора на тялото, независимо от позата, в която спите. Структурата му на восъчна пита заема форма по
извивките на тялото за неподражаем комфорт - спите, като на пухкаво облаче в Рая! Топерът е отлично проветрив, а
третирането с CleanEffect® осигурява защита срещу акари, бактерии и неприятни миризми. Движението по време на сън
не се предава по целия матрак, така че ако партньорът ви се върти на сън, това вече няма да ви пречи.
Насладете се на ангелски сън с топ матрак Ейнджъл от Дормео. Подарете си почивка от Рая! А сега - и със специална
промоция от -55%!
Възползвайте се до 1 юни: http://www.dormeo.bg/top-matraci/dormeo-angel-topper
http://obiavidnes.com/obiava/150795/top-matrak-eyndjyl---za-angelski-syn

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/150707/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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
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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/150886/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Мишка Modecom MC-320
Мишка Modecom MC-320, оптична 800 dpi USB, многоцветна
http://obiavidnes.com/obiava/150885/mishka-modecom-mc-320

Кожух за външен монтаж Maxtel Tushing CL-605
Кожух за външен монтаж Maxtel Tushing CL-605
http://obiavidnes.com/obiava/150884/kojuh-za-vynshen-montaj-maxtel-tushing-cl-605

Аудио кабел Sennheiser Remote Galaxy-MOMENTUM (M2)
Аудио кабел Sennheiser Remote Galaxy-MOMENTUM (M2), от 1x 3.5мм жак(м) към 1x 3.5мм жак(м), бързи бутони, за
Momentum M2 серия слушалки, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150883/audio-kabel-sennheiser-remote-galaxy-momentum-m2

Аудио усилвател Sennheiser GSX 1000
Аудио усилвател Sennheiser GSX 1000, за PC и Mac, гейминг, 7.1, 0-48kHz, LED сензорен панел, 3x 3.5мм жака, USB 2.0,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/150882/audio-usilvatel-sennheiser-gsx-1000

IP камера HiWatch DS-I436
IP камера HiWatch DS-I436, насочена "булет", 4 Mpix(2688
http://obiavidnes.com/obiava/150881/ip-kamera-hiwatch-ds-i436

Аудио усилвател Sennheiser GSX 1200 PRO
Аудио усилвател Sennheiser GSX 1200 PRO, за PC и Mac, гейминг, 7.1, 0-48kHz, LED сензорен панел, 3x 3.5мм жака, 2x
2.5мм жака, USB 2.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150880/audio-usilvatel-sennheiser-gsx-1200-pro

Аудио кабел Sennheiser UNP Console Cable506507
Аудио кабел Sennheiser UNP Console Cable506507, от 1x 2.5мм жак(м) към 1x 3.5мм жак(м), 1.2м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150879/audio-kabel-sennheiser-unp-console-cable506507

IP камера HiWatch DS-I431
IP камера HiWatch DS-I431, куполна, 4 Mpix(2688
http://obiavidnes.com/obiava/150878/ip-kamera-hiwatch-ds-i431

IP камера HiWatch DS-I430
IP камера HiWatch DS-I430, куполна, 4 Mpix(2688
http://obiavidnes.com/obiava/150877/ip-kamera-hiwatch-ds-i430

IP камера HiWatch DS-I237
IP камера HiWatch DS-I237, куполна, 2 Mpix(1920
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http://obiavidnes.com/obiava/150876/ip-kamera-hiwatch-ds-i237

Рутер TP-Link M7200
Рутер TP-Link M7200, 4G, преносим, 300Mbps, 2.4GHz(300 Mbps), Wireless N, 1x SIM слот, 1x micro USB Type B, 1x
вътрешна антена, 2000 mAh вградена батерия
http://obiavidnes.com/obiava/150875/ruter-tp-link-m7200

Вентилаторна печка Sencor SFH7051WH
Вентилаторна печка Sencor SFH7051WH, 2 cтeпeни нa мoщнocттa, 2000W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150874/ventilatorna-pechka-sencor-sfh7051wh

Powerline адаптер TP-Link TL-WPA7510KIT
Powerline адаптер TP-Link TL-WPA7510KIT, 750Mbps, до 300м обхват, 1x 10/100/1000 Ethernet порт, 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/150873/powerline-adapter-tp-link-tl-wpa7510kit

Фугиране на паркет от Класик паркет
Професионален монтаж на всякакъв вид паркет и дюшеме. Циклене, фугиране и лакиране на паркет и дюшеме.
Шлайфането се извършва с безпрахови машини . Най-добрите материали, съобразени с изискванията на клиента.
Гаранция за извършената работа. Коректност и майсторство на достъпни цени. http://klasikparket.com
http://obiavidnes.com/obiava/150872/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

Вентилаторна печка Sencor SFH7011WH
Вентилаторна печка Sencor SFH7011WH, 2 cтeпeни нa мoщнocттa, 2000W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150871/ventilatorna-pechka-sencor-sfh7011wh

IP камера HiWatch DS-I236
IP камера HiWatch DS-I236, насочена "булет", 2 Mpix(1920
http://obiavidnes.com/obiava/150870/ip-kamera-hiwatch-ds-i236

Ютия Singer SGR 500 LCD
Ютия Singer SGR 500 LCD, с парогенератор, 120гр./мин парен удар, 2400W, розова
http://obiavidnes.com/obiava/150869/yutiya-singer-sgr-500-lcd

Ютия Singer SGR 600 LED
Ютия Singer SGR 600 LED, с парогенератор, 180гр./мин.парен удар, 2400W, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/150868/yutiya-singer-sgr-600-led

Ютия Singer SG 390R
Ютия Singer SG 390R, с парогенератор, 90 гр./мин.парен удар, 2200W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/150867/yutiya-singer-sg-390r

Ютия Singer SG-2535
Ютия Singer SG-2535, 100гр./мин парен удар, 2500W, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/150866/yutiya-singer-sg-2535

Fine Калъф за Samsung Galaxy S9

Страница 3/62

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.05.2018

Fine Калъф за Samsung Galaxy S9, Cellular Line Fine IT4937, силиконов, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/150865/fine-kalyf-za-samsung-galaxy-s9

Касета за Kyocera TASKalfa 2552ci - Yellow - TK-8345Y - Заб.: 12 000k
Касета за Kyocera TASKalfa 2552ci - Yellow - TK-8345Y - Заб.: 12 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150864/kaseta-za-kyocera-taskalfa-2552ci---yellow---tk-8345y---zab-12-000k

1TB Toshiba Canvio Advance (черен)
1TB Toshiba Canvio Advance (черен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/150863/1tb-toshiba-canvio-advance-cheren

Касета за Kyocera TASKalfa 2552ci - Black - TK-8345K - Заб.: 20 000k
Касета за Kyocera TASKalfa 2552ci - Black - TK-8345K - Заб.: 20 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150862/kaseta-za-kyocera-taskalfa-2552ci---black---tk-8345k---zab-20-000k

Скъпи Можете да вземете пари с нас без тестване на BKR
Скъпи Можеш ли да вземеш пари с нас без да тестваме BKR?
Имате ли отрицателна регистрация в BKR и искате ли да заемете пари? Това не трябва да бъде проблем, а не всеки
доставчик на кредити използва BKR (Office Credit Registration Office). Ние предлагаме мини кредит от € 5,000 до €
5,000,000 за 3 месеца до 30 години. Решение, ако имате нужда от пари бързо! Имейл за контакти: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150861/skypi-mojete-da-vzemete-pari-s-nas-bez-testvane-na-bkr

Оферта на заем.
Търсите финансиране за увеличаване на дейността си за даден проект или за закупуване на апартамент, но за съжаление
Банката твърди, че условията, при които те могат да запълнят. Повече съм загрижен за един от индивидуалните заеми,
вариращи от 3000 до 10 000 000, за всички, които могат да изпълнят задълженията си. Лихвеният процент е 2% на
година. Независимо дали имате нужда от пари по други причини; Свържете се с мен за повече информация. Електронна
поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150860/oferta-na-zaem

Заемайте директни пари без BKR
Заемайте директни пари без оценка на BKR (сега евтин заем)
Нуждаете се от незабавни пари? Но не искам да плащам твърде много. Подредени в рамките на 24 часа! BKR няма
проблем! Много възможности, от 2000 до 5 000 000 евро Ипотеки, лични заеми, бизнес кредити. всичко е възможно.
Електронна поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150859/zaemayte-direktni-pari-bez-bkr

Бързо и надеждно предлагане на заем за пари.
Ние правим инвестиции и заеми между хора от всякакъв вид. Предлагаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
заеми. Нашите преводи се предоставят от банка за сигурността на сделката. Ще получите пълно заявление в рамките
на 24 часа. Нуждаете се от парите си? Бяхте отхвърлени навсякъде? Имаме решение за Вас, вашата молба и ние ще ви
помогнем. Тук е вашият имейл за повече информация: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150858/byrzo-i-nadejdno-predlagane-na-zaem-za-pari

Заем, финансиране и инвестиции без никакъв проблем.
В областта на финансите, инвестициите и специализираното кредитиране предлагам услугите си на всички лица с добър
характер и най-вече възможността да изпълнявам задълженията си. Аз отивам в следните области: лични,
консолидация, търговски, и различни други компании, селското стопанство, ипотека, недвижими имоти. За повече
информация, не се колебайте да се свържете с мен на моя E-MAIL: annebonetta@gmail.com..
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http://obiavidnes.com/obiava/150857/zaem-finansirane-i-investicii-bez-nikakyv-problem

1TB Toshiba Canvio Advance (бял)
1TB Toshiba Canvio Advance (бял), външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/150856/1tb-toshiba-canvio-advance-byal

1TB Toshiba Canvio Advance (червен)
1TB Toshiba Canvio Advance (червен), външен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/150855/1tb-toshiba-canvio-advance-cherven

Уред за вакуумиране Gorenje VS120W
Уред за вакуумиране Gorenje VS120W, индикатор за работа, електронен контрол на вакуумирането, 120W
http://obiavidnes.com/obiava/150854/ured-za-vakuumirane-gorenje-vs120w

КАЛКУЛАТОР SHARP EL-M332
КАЛКУЛАТОР SHARP EL-M332, 10 заряден дисплей, розов
http://obiavidnes.com/obiava/150853/kalkulator-sharp-el-m332

КАЛКУЛАТОР SHARP EL-M332
КАЛКУЛАТОР SHARP EL-M332, 10 заряден дисплей, син
http://obiavidnes.com/obiava/150852/kalkulator-sharp-el-m332

AHD камера Q-See QTH8056D
AHD камера Q-See QTH8056D, куполна, 2.0 Mpix(1920
http://obiavidnes.com/obiava/150851/ahd-kamera-q-see-qth8056d

Телевизор LG 32LK6200PLA
Телевизор LG 32LK6200PLA, 32" (81.28 cm) Full HD Smart TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x USB, webOS 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/150850/televizor-lg-32lk6200pla

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
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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/150849/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/150848/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
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управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150847/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/148501/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150846/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/150845/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
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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/150844/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/150843/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
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/150842/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/150841/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150840/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Резачка и миксер Gorenje S500GW
Резачка и миксер Gorenje S500GW, 500W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150839/rezachka-i-mikser-gorenje-s500gw

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/150838/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”
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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: 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/150837/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/150836/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
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“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/150835/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150834/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/150833/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/150832/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/150831/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/150830/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/150829/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/150828/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/150827/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/150826/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/150825/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/150824/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/150823/cours-de-bulgare-pour-trangers

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/150822/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/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150821/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

СПА масажиращи слушалки с функция масаж + функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/150820/spa-masajirashti-slushalki-s-funkciya-masaj--funkciya-pestene-na-voda

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150819/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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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/150818/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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/150817/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/150816/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

При имиграция се обърнете към Сивир Релокейшън
Ние сме запознати с нормативните документи и изисквания за наемане на работа на специалисти – поданици на страни
извън ЕС и ще ви помогнем да преминете успешно всички юридически и административни стъпки при тяхната
регистрация в България.
http://obiavidnes.com/obiava/150815/pri-imigraciya-se-obyrnete-kym-sivir-relokeyshyn

Касета за Kyocera ECOSYS P4040dn - Black - TK-7300 - Заб.: 15 000k
Касета за Kyocera ECOSYS P4040dn - Black - TK-7300 - Заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150814/kaseta-za-kyocera-ecosys-p4040dn---black---tk-7300---zab-15-000k

Касета за Kyocera ECOSYS P3055dn
Касета за Kyocera ECOSYS P3055dn, ECOSYS P3060dn - Black - TK-3190 - Заб.: 25 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150813/kaseta-za-kyocera-ecosys-p3055dn

Касета за Kyocera TK-5240C - Cyan - TK-5240C - Заб.: 3 000k
Касета за Kyocera TK-5240C - Cyan - TK-5240C - Заб.: 3 000k
http://obiavidnes.com/obiava/150812/kaseta-za-kyocera-tk-5240c---cyan---tk-5240c---zab-3-000k

КАЛКУЛАТОР Rebell SDC408 Office line
КАЛКУЛАТОР Rebell SDC408 Office line, 8 заряден дисплей, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150811/kalkulator-rebell-sdc408-office-line

Телевизор LG 32LK6100PLB
Телевизор LG 32LK6100PLB, 32" (81.28 cm) Full HD Smart TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, Wi-Di, Miracast, 3x HDMI, 2x USB,
webOS 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/150810/televizor-lg-32lk6100plb

Телевизор LG 32LK610BPLB
Телевизор LG 32LK610BPLB, 32" (81.28 cm) HD Smart TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, Wi-Di, Miracast, 3x HDMI, 2x USB,
webOS 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/150809/televizor-lg-32lk610bplb

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT643WCSC
Стъклокерамичен плот Gorenje ECT643WCSC, 4 нагревателни зони, 7000W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150808/styklokeramichen-plot-gorenje-ect643wcsc

Стойка за TV Roline 17.99.1132
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Стойка за TV Roline 17.99.1132, VESA до 100Х 100, тегло до 10кг.
http://obiavidnes.com/obiava/150807/stoyka-za-tv-roline-17991132

Протектор/калъф Polaroid Bumper Case
Протектор/калъф Polaroid Bumper Case, за екшън камера Polaroid Cube, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150806/protektorkalyf-polaroid-bumper-case

Протектор/калъф Polaroid Waterproof Case
Протектор/калъф Polaroid Waterproof Case, за екшън камера Polaroid Cube, водонепромокаем, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/150805/protektorkalyf-polaroid-waterproof-case

Стъклокерамичен плот Gorenje EC642INB
Стъклокерамичен плот Gorenje EC642INB, 4 нагревателни зони, 6400W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150804/styklokeramichen-plot-gorenje-ec642inb

Тример Rowenta TN9130F0
Тример Rowenta TN9130F0, 7 в 1 функции, до 60 мин работа на батерия, водоустойчив, LED индикатор, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150803/trimer-rowenta-tn9130f0

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/150802/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Посетителски стол Carmen 6154
Посетителски стол Carmen 6154, еко кожа, материал подлакътници Хром / Еко кожа
http://obiavidnes.com/obiava/150801/posetitelski-stol-carmen-6154

Превоз на товари
Здравейте, Ние в АДЕЕЛ имаме кратка история, но тя премина на бързи обороти. През 2005 година, благодарение на
българския си инат, решихме, че сме вече узрели и натрупали всеки своя опит и можем да стартираме нашия бизнес.
Внедрихме се в разпределения вече пазар на международни спедиторски и куриерски услуги и така започна борбата за
нашето парче от тортата. Какво предлагаме? Няма да ви занимаваме с огромни флотилии, автопаркове, неизмерими
офисни и складови площи. Ние предлагаме възможности за успешен бизнес. Ние вярваме, че бизнес се гради върху доверие
и партньорство.
Ако търсите
Въздушно карго
Морски транспорт
Сухопътни групажи
Куриерски доставки
Митнически услуги и още много съпътстващи ги дейности.
Ние можем да спестим вашето време и да намерим решение на вашата транспортна задача. Нашите врати са винаги
отворени. Заповядайте при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/150800/prevoz-na-tovari
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Превоз на товари
Здравейте, Ние в АДЕЕЛ имаме кратка история, но тя премина на бързи обороти. През 2005 година, благодарение на
българския си инат, решихме, че сме вече узрели и натрупали всеки своя опит и можем да стартираме нашия бизнес.
Внедрихме се в разпределения вече пазар на международни спедиторски и куриерски услуги и така започна борбата за
нашето парче от тортата. Какво предлагаме? Няма да ви занимаваме с огромни флотилии, автопаркове, неизмерими
офисни и складови площи. Ние предлагаме възможности за успешен бизнес. Ние вярваме, че бизнес се гради върху доверие
и партньорство.
Ако търсите
Въздушно карго
Морски транспорт
Сухопътни групажи
Куриерски доставки
Митнически услуги и още много съпътстващи ги дейности.
Ние можем да спестим вашето време и да намерим решение на вашата транспортна задача. Нашите врати са винаги
отворени. Заповядайте при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/150799/prevoz-na-tovari

Съботен курс по фински език – В1.1 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език ниво В1.1 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 събота, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 2.06.2018г.
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/150798/syboten-kurs-po-finski-ezik--v11-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 2.06.18 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/150797/kurs-po-italianski-ezik--b11

„КАМ-04” ООД - крепежни елементи
Фирма КАМ-04 притежава повече от 13 години опит в сферата с вноса и търговията с висококачествени крепежни
елементи и фиксиращи системи. Тя е официален представител и дистрибутор на доказани фирми като Fischer Austria
GmbH, Klimas Spolka Sp.z.o.o и Arras Construction Furniture OU. В каталога на КАМ-04 ще откриете богат избор от
болтове, винтове, дюбели, гайки, анкери, шайби и много други крепежни елементи.
http://obiavidnes.com/obiava/150796/kam-04-ood---krepejni-elementi

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322ORAB
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Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322ORAB, 2 нагревателни зони, 2900W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150794/styklokeramichen-plot-gorenje-ect322orab

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 - 20.05.2018г.
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/150793/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. 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: 20.05.2018г. 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/150792/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 21.05.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150791/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. 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 немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 22.05.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150790/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 18.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150789/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.05.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150788/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 30.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/150787/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

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 : 19.05.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150786/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 17.06.2018 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/150785/brazilski-portugalski----a2

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 21.05.2018 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/150784/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 29.05.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150783/kurs-po-frenski-ezik-vtoro-nivo

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 20.05.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/150782/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

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. 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/150781/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен 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 един път седмично – неделя от 14.00 до 17.00 часа. Начало : 13.05.2018 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
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http://obiavidnes.com/obiava/150780/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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 – събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало : 12.05.2018
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/150779/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Професионален курс „Грим“
София, Кърджали, Перник
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по „ГРИМ“ по утвърдени програми от МОН и ЕС,.
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
По време на курса ще изучавате:
- Видове лица според овала
- Подготовка на лицето за грим. Бяла козметика
- Видове основа за грим –цветове , индивидуален подбор според клиента
- Етапи за нанасяне на грима
- Обработка на очите
http://obiavidnes.com/obiava/150778/profesionalen-kurs-grim

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате
възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други
длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
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Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150777/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150776/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

Страница 30/62

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.05.2018

http://obiavidnes.com/obiava/150775/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „НОКТОПЛАСТИКА“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по НОКТОПЛАСТИКА. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Обзавеждане и организация на работното място
-Хигиенни изисквания за прилагане на ноктопластика
- Необходими инструменти и материали и тяхното използване
- Техника на работа, техника на безопасност и хигиена на работа,
- Техники за удължаване на ноктите чрез изграждане с УВ гел
- Перманентен френски, Докорации с цветни гелове
- Поддръжка на ноктопластика
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150774/profesionalen-kurs-noktoplastika

Професионален курс „Маникюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА.
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Здравословни и безопасни условия на труд
- Анатомия на нокътя
- Растеж на ноктите
- Заболявания на ноктите
- Оборудване на работното място
- Инструменти и пособия
- Отстраняване на лака
- Оформяне на ноктите
- Омекотяване на кутикулата
- Полиране на ноктите
- Масаж на ръцете
- Техника и технология на поставяне на гел лак
- Декорации – техника и технология на поставяне
- Видове маникюр, френски маникюр
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
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оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150773/profesionalen-kurs-manikyur

Професионален курс „Фризьорство”
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150772/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Протектор/калъф Polaroid Bumper Case
Протектор/калъф Polaroid Bumper Case, за екшън камера Polaroid Cube, червен
http://obiavidnes.com/obiava/150771/protektorkalyf-polaroid-bumper-case

Професионален курс „Фризьорство – 1-ВО НИВО”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности
на центъра. Курсовете са лицензирани от МОН с международно признат статут.
Курс по фризьорство изучава:
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване- техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
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3. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
4. Къдрене
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.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150770/profesionalen-kurs-frizyorstvo--1-vo-nivo

Професионален курс „Козметика”
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150769/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” (на барове, дискотеки,
ресторанти и пасажерски кораби), специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150768/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Сладкар“ дистанционно обучение (за цялата страна)
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150767/kurs-sladkar-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “ГОТВАЧ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни
изделия и напитки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150766/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “РЕСТОРАНТЬОР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150765/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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курс “Камериер” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150764/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Администратор в хотелиерството”, специалност
“Организация на обслужването в хотелиерството”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150763/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “ХОТЕЛИЕР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност “Организация на
хотелиерството”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150762/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на
пътища, магистрали и съоръжения към тях”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150761/kurs-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на ВиК мрежи”, специалност
“Вътрешни ВиК мрежи”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150760/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на ВиК мрежи”, специалност “Външни
ВиК мрежи”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150759/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Монтажник на ВиК мрежи” - дистанционно обучение
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”
Специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150758/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno--obuchenie

курс “Строител-монтажник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК“ СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Стоманобетонни конструкции;
- Метални конструкции;
- Сухо строителство;
- Дограма и стъклопоставяне;
- Изолации в строителството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150757/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс “Строител“ дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина
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.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150756/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Стъклокерамичен плот Gorenje EC642CLI
Стъклокерамичен плот Gorenje EC642CLI, 4 нагревателни зони, 6400W, слонова кост
http://obiavidnes.com/obiava/150755/styklokeramichen-plot-gorenje-ec642cli

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение (за цялата
страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно
строителство”. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. 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.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150754/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение (за цялата
страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно
строителство”. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. 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.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150753/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
архитектура”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно
с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на
придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. 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. Придобивате пълна правоспособност на професията –
заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
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Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник", могат да заемат
длъжностите Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство
(хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на
метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско строителство. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150752/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс „Шивач” ПЕТЪРЧ, СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, БЛАГОЕВГРАД
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Шивач”, специалност “Шивачество”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150751/kurs-shivach---petyrch-sofiya-kyrdjali-blagoevgrad

Курс „Електротехник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/150750/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален
регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
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
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образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150749/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс
Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се
изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/150748/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/150747/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

Стъклокерамичен плот Gorenje EC321INI
Стъклокерамичен плот Gorenje EC321INI, 2 нагревателни зони, 2900W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150746/styklokeramichen-plot-gorenje-ec321ini

Нови методи за работа с Орифлейм
Забравете всичко, което сте знаели за Орифлейм!
Предлагаме напълно нов начин за работа, базиран изцяло в ИНТЕРНЕТ, с използване възможностите на дигиталния
маркетинг.
Може да изградите онлайн бизнес не само на територията на България, но и в още 45 държави.
Предложението е подходящо за всички без ограничения за пол, възраст, образование и местоживеене. Идеална
алтернатива е за студенти, жени в отпуск по майчинство, инвалиди и за хора търсещи възможност за допълнителен
доход.
Безплатно обучение и безплатна регистрация!
Изгледайте видеото и ще получите пълна информация:
http://bit.ly/Rabota_Business
Ако още нещо ви интересува ми пишете.
http://obiavidnes.com/obiava/150745/novi-metodi-za-rabota-s-orifleym

За бременни и майки с деца
Прекрасни майчета, искате ли да прекарвате повече време с вашите слънчица?
Интернет технологиите ви дават възможност да работите от дома и да имате повече свободно време за семейството
и за себе си.
Моето предложение е за един такъв бизнес, с който може да осъществите мечтите си.
Научете повече, като натиснете на линка и получете безплатна видео презентация:
http://bit.ly/Rabota_Business
http://obiavidnes.com/obiava/150744/za-bremenni-i-mayki-s-deca

АРБИКАС - Професионално зареждане на тонер касети и мастила- ВИСОКО КАЧЕСТВО !
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 24 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части за принтери и копири – тефлонови ролки, притискащи ролки, бушинги,
тефлонови платна, лагери, втулки, датчици и т.н. Вносител на части за рециклиране на тонер касети и мастилници –
тонери, барабани, ножове, корони, магнитни и разпределителни ролки, чипове, мастила... Кратки срокове, надеждност и
гарантирано качество. Обслужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
За контакти:
Национален номер: 0700 300 11
Офис Изток: тел. 02/870-16-08, 873-11-79, 971-21-61; мобилен 0896/800-622
Офис Стрелбище: 02/958-92-61, 958-93-61; мобилен: 0898/476-710
info@arbikas.com, www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/150743/arbikas---profesionalno-zarejdane-na-toner-kaseti-i-mastila--visoko-kachestvo-

Стойка за TV SBOX CLCD-222
Стойка за TV SBOX CLCD-222, екран от 17 до 37 инча, VESA до 200Х 400, тегло до 20кг., черна, за таван
http://obiavidnes.com/obiava/150742/stoyka-za-tv-sbox-clcd-222
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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.
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/150741/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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 .
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/150740/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
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ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150739/bulgarian-for-foreigners

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322KR
Стъклокерамичен плот Gorenje ECT322KR, 2 нагревателни зони, 2900W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150738/styklokeramichen-plot-gorenje-ect322kr

Аквапарк в Престиж Хотел, Златни пясъци
Изживейте една истинска водна магия в новия Аквапарк. Пет водни пързалки - три открити и две закрити, с отделна
секция за плуване, ще ви заведат в един приказен свят на радост и въображение. Специално за децата, новия Аквапарк
разкрива истински рай от цветове, приказни животни и герои.
http://obiavidnes.com/obiava/150737/akvapark-v-prestij-hotel-zlatni-pyasyci

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
Възползвайте се през месец май от цената на Автошкола Фактор за 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ!
Цената от 499 лв. е с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ - най-ниската цена в гр. София!
Записвания за следващия курс от 14.05. 2018 г.
ще започнат от - 02.05.2018г.
БЕЗ СКРИТИ ТАКСИ !!!
Възползвайте се!
Очакваме Ви!
ШОФЬОРСКИ ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/150736/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT648ORAB
Стъклокерамичен плот Gorenje ECT648ORAB, 4 нагревателни зони, 6900W, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150735/styklokeramichen-plot-gorenje-ect648orab

Стойка Polaroid Tripod Mount
Стойка Polaroid Tripod Mount, за екшън камера Polaroid Cube
http://obiavidnes.com/obiava/150734/stoyka-polaroid-tripod-mount

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;
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- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150733/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150732/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След 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/150731/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/150730/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.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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/150729/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150728/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/150727/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150726/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/150725/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/150724/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150723/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/150722/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Стойка за колело Polaroid Bicycle Mount
Стойка за колело Polaroid Bicycle Mount, за екшън камера Polaroid Cube
http://obiavidnes.com/obiava/150721/stoyka-za-kolelo-polaroid-bicycle-mount

Хранителна добавка Титан Регенеринг
За по-добро здраве, мобилност, сила и гъвкавост на ставите.
Включва уникален комплекс от нискомолекулни протеини и колаген тип 2, които са лесни за усвояване от организма.
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Съдържа висококачествени глюкозамин, хондроитин и хиалуронова киселина, които укрепват сухожилията и ставите.
http://obiavidnes.com/obiava/150720/hranitelna-dobavka-titan-regenering

Лента Polaroid Strap Mount
Лента Polaroid Strap Mount, за екшън камера Polaroid Cube
http://obiavidnes.com/obiava/150719/lenta-polaroid-strap-mount

Стойка за каска Polaroid Helmet
Стойка за каска Polaroid Helmet, за екшън камера Polaroid Cube
http://obiavidnes.com/obiava/150718/stoyka-za-kaska-polaroid-helmet

Магнитна стойка Polaroid PLR Magnet /Tripod Adapter f/cube
Магнитна стойка Polaroid PLR Magnet /Tripod Adapter f/cube, за екшън камера Polaroid Cube
http://obiavidnes.com/obiava/150717/magnitna-stoyka-polaroid-plr-magnet-tripod-adapter-fcube

Стойка Polaroid Mr Monkey
Стойка Polaroid Mr Monkey, за екшън камера Polaroid Cube, черна
http://obiavidnes.com/obiava/150716/stoyka-polaroid-mr-monkey

Работа от дома по интернет
http://axmoney.bid/6085616414589/ искате ли да спечелите лесни пари по интернет само като пишете 4 цифрени кодове
от всеки код печелите 10 щатски цента от вас зависи колко време ще отделите за това може да спечелите 100 или 200
долара на ден за повече информация влезте и се регистрирайте в линка по доло ако не можете да влезете копирайте и го
поставете във вашия браузар след регистрация можете веднага да започнете работа всичко е безплатно успех
http://axmoney.bid/6085616414589/
http://obiavidnes.com/obiava/150715/rabota-ot-doma-po-internet

Предлагаме висококалорични пелети и машини за производството им
Предлагаме издръжливи и висококалорични пелети, отговарящи на най-високия европейски стандарт за качество - А1. Те
са произведени от чиста иглолистна дървесина, без добавяне на трици или други дървесни отпадъци. При изгаряне не
образуват шлака.
Предлагаме и цялостни инженерингови решения и машини за производство на пелети. Те са плод на мащабно пазарно
проучване, акуратна инвестиционна оценка, прецизно инженерно проектиране и над три години изпитания в условията на
реална експлоатация в две действащи фабрики. Нашите технологични линии включват най-доброто от всеки
производител. Доставяме машини и оборудване и за други видове производства. Осигуряваме монтаж и сервиз, както и
финансово и инженерингово консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/150714/predlagame-visokokalorichni-peleti-i-mashini-za-proizvodstvoto-im

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/150713/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
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Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 04 – 14.06.2018 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/150712/intenzivni-kursove-po-biologiya

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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
-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/150711/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/150710/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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/150709/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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150708/bylgarski-ezik-za-chujdenci

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150706/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение /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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/150705/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
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следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате
Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност
или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/150704/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

Телевизор Sony KD-49XF8505 49"(124.46 cm)
Телевизор Sony KD-49XF8505 49"(124.46 cm), 4K HDR Edge LED Smart TV BRAVIA Triluminos, Android TV 7.0, DVB-C /
DVB-T/T2 / DVB-S/S2, USB,
http://obiavidnes.com/obiava/150703/televizor-sony-kd-49xf8505-4912446-cm

Garmin STRIKER Plus 4
Garmin STRIKER Plus 4, картограф/сонар за риболов, 5.0"(12.70 cm) WVGA цветен дисплей, IPX7 водозащита, 500W
http://obiavidnes.com/obiava/150702/garmin-striker-plus-4

Шейкър Sapir SP 1163 C
Шейкър Sapir SP 1163 C, преносим, ергономична дръжка, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/150701/sheykyr-sapir-sp-1163-c

Плюшени мечета от Puffyland.BG
Плюшените мечета не са рядкост, обаче само в Puffyland.bg Вашето дете може само да си направи плюшена играчка, да
я облече и дори да
http://obiavidnes.com/obiava/150700/plyusheni-mecheta-ot-puffylandbg
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Сандвич скара Crown CCG-501
Сандвич скара Crown CCG-501, грил плочи, 750W
http://obiavidnes.com/obiava/150699/sandvich-skara-crown-ccg-501

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/150698/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Смарт гривна Garmin Approach S10
Смарт гривна Garmin Approach S10, GPS, предназначен за голф, 11 x 11mm цветен дисплей, Bluetooth, водоустойчивa,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/150697/smart-grivna-garmin-approach-s10

Работа от дома по интернет
http://axmoney.bid/6085616414589/ исктате ли да спечелите лесни пари по интернет само като пишете 4 цифрени кодове
от всеки код печелите 10 щатски цента от вас зависи колко време ще отделите за това може да спечелите 100 или 200
долара на ден за повече информация влезте и се регистрирайте в линка по доло ако не можете да влезете копирайте и го
поставете във вашия браузар след регистрация можете веднага да започнете работа всичко е безплатно успех
http://axmoney.bid/6085616414589/
http://obiavidnes.com/obiava/150696/rabota-ot-doma-po-internet

Вентилатор Finlux FSF-1666
Вентилатор Finlux FSF-1666, 3 скорости, 40 см. диаметър, 55 W
http://obiavidnes.com/obiava/150695/ventilator-finlux-fsf-1666

Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser
Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser, Pixma iP3000/5000 - Yellow - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150694/mastilo-za-canon-bjc-30006000ser

Хладилник с фризер Finlux FXCA 374
Хладилник с фризер Finlux FXCA 374, клас A+, 336 л. общ обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/150693/hladilnik-s-frizer-finlux-fxca-374

Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser
Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser, Pixma iP3000/5000 - Magenta - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150692/mastilo-za-canon-bjc-30006000ser

Смарт часовник Garmin Forerunner 920XT 010-01174-30
Смарт часовник Garmin Forerunner 920XT 010-01174-30, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 1.1"x0.8"(29.0x21.0mm) дисплей, до 24ч
време за работа, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150691/smart-chasovnik-garmin-forerunner-920xt-010-01174-30

Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser
Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser, Pixma iP3000/5000 - Cyan - Неоригинална - Graphic Jet
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http://obiavidnes.com/obiava/150690/mastilo-za-canon-bjc-30006000ser

0882551735 шпакловка,обръщане на pvc и др.без почивен ден.
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. . замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/150689/0882551735-shpaklovkaobryshtane-na-pvc-i-drbez-pochiven-den

Хладилник с фризер Finlux FXCA 374B
Хладилник с фризер Finlux FXCA 374B, клас A+, 336 л. общ обем, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150688/hladilnik-s-frizer-finlux-fxca-374b

Смарт часовник Garmin Forerunner 645/645 Music
Смарт часовник Garmin Forerunner 645/645 Music, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 1.2" (30.4 mm) цветен дисплей, до 5ч време за
работа, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/150687/smart-chasovnik-garmin-forerunner-645645-music

Курс за Готвачи от 14 май 2018г
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство. Курсът се преподава от
професионалист в сферата, който разполага с дългогодишен практически опит в областта. Теоретичният и
практически материал е съобразен с изискванията от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се
при тази професия.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ
КРУИЗНИ КОРАБИ за речната компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/150686/kurs-za-gotvachi-ot-14-may-2018g

Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser
Мастило за Canon BJC 3000/6000Ser, Pixma iP3000/5000 - Black - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150685/mastilo-za-canon-bjc-30006000ser

ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ НОНА029 ИЛИ МИ
ЗВЪННИ НА НОМЕР 090363011 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ НОНА-029 ИЛИ МИ ЗВЪННИ НА НОМЕР
090363011 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/150684/lapam-go-dylboko-gyrlo-pishi-mi-na-nomer-162221-s-tekst-nona029-ili-mi-zvynni-na-
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безплатна консолидация на заеми
бързо предоставяне на заем, предлагаме тези заеми за лични, бизнес и други цели.
Сума: 2,000.00 евро до 5 милиона евро
период на изплащане: 1 месец - 25 години
лихва: фиксирана 3%
Свържете се с нас сега за повече информация: robertgazdicfinance@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/150683/bezplatna-konsolidaciya-na-zaemi

23г чаровна брюнетка търси неангажиращ секс с мъж харесващ френската и анална любов
живея сама пиши ми на номер 191997 с текст дори да ти дам телефона си за да се уговорим
23г чаровна брюнетка търси неангажиращ секс с мъж харесващ френската и анална любов живея сама пиши ми на
номер 191997 с текст дори-179 да ти дам телефона си за да се уговорим
http://obiavidnes.com/obiava/150682/23g-charovna-bryunetka-tyrsi-neangajirasht-seks-s-myj-haresvasht-frenskata-i-analna-lyu

МЛАДА ПАЛАВА ИГРИВА И НА СВИРКИТЕ БОГИНЯ ТЪРСИ НЯКОЙ ДА МУ ГО НАЛАПА
ИМАМ ТЕРЕН НО МОГА И ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ
ЛИЛИ ЗА АДРЕСА МИ ИЛИ ТВОЯ
МЛАДА ПАЛАВА ИГРИВА И НА СВИРКИТЕ БОГИНЯ ТЪРСИ НЯКОЙ ДА МУ ГО НАЛАПА ИМАМ ТЕРЕН НО МОГА И
ДА ДОЙДА ПРИ ТЕБ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ЛИЛИ221 ЗА АДРЕСА МИ ИЛИ ТВОЯ
http://obiavidnes.com/obiava/150681/mlada-palava-igriva-i-na-svirkite-boginya-tyrsi-nyakoy-da-mu-go-nalapa-imam-teren-

аз съм на 28 блондинка търся нежност и страст търся приятелка за по сериозна връзка ако това
си ти пиши ми на номер 191910 с текст яна да си разменим телефоните
аз съм на 28 блондинка търся нежност и страст търся приятелка за по сериозна връзка ако това си ти пиши ми на
номер 191910 с текст яна-188 да си разменим телефоните
http://obiavidnes.com/obiava/150680/az-sym-na-28-blondinka-tyrsya-nejnost-i-strast-tyrsya-priyatelka-za-po-seriozna-vry

Телевизор Sony KD-49XF7596 49"(124.46 cm) 4K HDR Edge LED Smart TV BRAVIA
Телевизор Sony KD-49XF7596 49"(124.46 cm) 4K HDR Edge LED Smart TV BRAVIA, Android TV 7.0, DVB-C / DVB-T/T2 /
DVB-S/S2, USB
http://obiavidnes.com/obiava/150679/televizor-sony-kd-49xf7596-4912446-cm-4k-hdr-edge-led-smart-tv-bravia

Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - Неоригинална - Graphic Jet
Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Yellow - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150678/mastilo-za-canon-pixma-ip4600mp630---yellow---neoriginalna---graphic-jet

Хладилник с фризер SAMSUNG RT50K6335SL/EO
Хладилник с фризер SAMSUNG RT50K6335SL/EO, А++, 500л. обш обем, No Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/150677/hladilnik-s-frizer-samsung-rt50k6335sleo

Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Cyan - Неоригинална - Graphic Jet
Мастило за Canon PIXMA iP4600/MP630 - Cyan - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150676/mastilo-za-canon-pixma-ip4600mp630---cyan---neoriginalna---graphic-jet

Мастило за Canon BJC 400/2000 Ser./4000 Ser.
Мастило за Canon BJC 400/2000 Ser./4000 Ser., S200/S300 - Cyan/Yellow/Magenta - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150675/mastilo-za-canon-bjc-4002000-ser4000-ser
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Мастило за Canon BJC 400/2000 Ser./4000 Ser.
Мастило за Canon BJC 400/2000 Ser./4000 Ser., S200/S300 - Black - Неоригинална - Graphic Jet
http://obiavidnes.com/obiava/150674/mastilo-za-canon-bjc-4002000-ser4000-ser

Мастило за Brother DCP 130c/330c - Black - Неоригинална - Fullmark
Мастило за Brother DCP 130c/330c - Black - Неоригинална - Fullmark
http://obiavidnes.com/obiava/150673/mastilo-za-brother-dcp-130c330c---black---neoriginalna---fullmark

Онлайн бизнес - онлайн магазин, рекламен, бизнес сайт и поддръжка. Web услуги
Развитие на онлайн бизнес и интернет тъговия. Методи и планове за реализиране на бизнес в интернет.
1. Локален бизнес, 2. Онлайн търговия, 3. Реклама онлайн, 4. Бизнес план, 5. Маркетинг и реклама.
http://obiavidnes.com/obiava/150672/onlayn-biznes---onlayn-magazin-reklamen-biznes-sayt-i-poddryjka-web-uslugi

Домейн имена - домейн имена и хостинг планове. Domain
Избор на всички домейн имена на едно място. Локални и други домейни. Хостинг планове за всеки бизнес.
1. Хостинг планове, 2. Домейн имена, 3. Ниски цени, 4. Наети сървъри, 5. Други.
http://obiavidnes.com/obiava/150671/domeyn-imena---domeyn-imena-i-hosting-planove-domain

Социални мрежи - маркетинг в социалните мрежи.
Изработка на фен страници, създаване на групи и маркетинг в социалните мрежи. Повишаване ефективноста им
ежедневно и броя посетители към страниците в социалните мрежи и вашият уеб сайт. Публикуване на реклами към
вашият уеб сайт на всеки 20 30 или 60 минути. Рекламиране и оптимизиране на уеб сайтове.
1. Блогове, 2. Маркетинг - социални мрежи, 3. Страници, групи и други, 4. Социални медии, 5. Уеб директории.
http://obiavidnes.com/obiava/150670/socialni-mreji---marketing-v-socialnite-mreji

Интернет реклама - банери, текстови връзки, и видео реклама
Дизайн и изработка на рекламни банери. Всички видове онлайн реклама и презентации. Изработка на каталози и
текстови връзки в директории с висока посещаемост. Ефективна реклама за вашият бизнес от Web Pro Bulgaria както в
сайтове с високи рейтинги така и в социалните мрежи. Вие сами избирате къде и как да рекламирате своя бизнес сайт.
1. Добавяне на урл, 2. Текстови връзки, 3. Статични и динамични, 4. Реклама в социални мрежи, 5. Блогове и обяви.
http://obiavidnes.com/obiava/150669/internet-reklama---baneri-tekstovi-vryzki-i-video-reklama

Онлайн маркетинг - реклама и маркетинг в социалните мрежи
Онлайн маркетинг и интернет реклама. Подобряване позиционирането на вашият уеб сайт в търсачките. 24/7 онлайн
поддръжка и обслужване на интересите на вашият бизнес. Ежедневно рекламиране и изграждане на текстови връзки
към вашият сайт.
1. Email маркетинг, 2. Affiliate маркетинг, 3. Статистика, 4. Данни и проучване, 5. Анализ и СЕО.
http://obiavidnes.com/obiava/150668/onlayn-marketing---reklama-i-marketing-v-socialnite-mreji

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/150667/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina
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Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/150666/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/150665/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/150664/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/150663/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/150662/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
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„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/150661/angliyski-ezik-v-malta

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150660/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
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Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150659/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/150658/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Вентилатор за лаптоп Asus K55V K55VD TYPE2
Вентилатор за лаптоп Asus K55V K55VD TYPE2
http://obiavidnes.com/obiava/150657/ventilator-za-laptop-asus-k55v-k55vd-type2

Вентилатор за лаптоп ASUS PU551JD
Вентилатор за лаптоп ASUS PU551JD
http://obiavidnes.com/obiava/150656/ventilator-za-laptop-asus-pu551jd

Estel Fashion - Вашата мода
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Estel Fashion вашата мода, дрехи за всеки на едни клик разстояние.Безплатна доставка по Еконт. Подаръци за лоялни
клиенти
http://www.estelfashion.com/
http://obiavidnes.com/obiava/150655/estel-fashion---vashata-moda

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire S3-951 S3-331 S3-371 S3-391
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire S3-951 S3-331 S3-371 S3-391
http://obiavidnes.com/obiava/150654/ventilator-za-laptop-acer-aspire-s3-951-s3-331-s3-371-s3-391

Работа в Австрия предлага
Жени на възраст между 30 и 60 години, с познания по немски за придружаване и гледане на възрастни и болни хора в
Австрия, с предимство се ползват: лица, гледали възрастни хора, болни хора, домашни помощници, домакини, медицински
сестри или подобно.
Предлагаме: дългосрочни договори, добър работен климат, добро заплащане, социално осигуряване, осигурени храна и
жилище.
Очакваме: благонадеждност и познания в домакинството.
Ще се радваме на писмени или телефонни кандидатури!
Тел: 0887118813
Email: petia_dojnova@abv.bg
http://www.24pflegebg.com
,,24 ЧАСА БГ – АУТ’’ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/149753/rabota-v-avstriya-predlaga

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1750
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1750
http://obiavidnes.com/obiava/150653/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-1750

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad B480 B480A B485-B490 B590 M490 M495 E49
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad B480 B480A B485-B490 B590 M490 M495 E49
http://obiavidnes.com/obiava/150652/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-b480-b480a-b485-b490-b590-m490-m495-e49

Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVF15N
Вентилатор за лаптоп SONY VAIO SVF15N
http://obiavidnes.com/obiava/150651/ventilator-za-laptop-sony-vaio-svf15n

Вентилатор за лаптоп Asus FL5900 FL5900U FL5900L VivoBook X556 X556UB K556
Вентилатор за лаптоп Asus FL5900 FL5900U FL5900L VivoBook X556 X556UB K556
http://obiavidnes.com/obiava/150650/ventilator-za-laptop-asus-fl5900-fl5900u-fl5900l-vivobook-x556-x556ub-k556

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad B50-70A B5400 M4500
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad B50-70A B5400 M4500
http://obiavidnes.com/obiava/150649/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-b50-70a-b5400-m4500

Вентилатор за лаптоп SONY Vaio Pro 11 SVP11 SVP112
Вентилатор за лаптоп SONY Vaio Pro 11 SVP11 SVP112
http://obiavidnes.com/obiava/150648/ventilator-za-laptop-sony-vaio-pro-11-svp11-svp112
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Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C70D-A UMA
Вентилатор с охладител за лаптоп Toshiba Satellite C70D-A UMA
http://obiavidnes.com/obiava/150647/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-toshiba-satellite-c70d-a-uma

Бързи кредити онлайн - StikCredit
Бързи онлайн кредити, StikCredit до минути от 50 до 1500 лева, 0% лихва за всеки първи кредит. Кликни и Вземи онлайн
кредит сега на https://stikcredit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/150646/byrzi-krediti-onlayn---stikcredit

Дамски дрехи - eDrehi.com
Онлайн магазини за дамски дрехи Edrehi.com предлага разнообразие от всякакви видове дамски блузи, туники, потници,
панталони и др. http://edrehi.com - Следвай стила си!
http://obiavidnes.com/obiava/150645/damski-drehi---edrehicom

Продава апартамент с 1 спалня,в Равда, площ 63.77 кв.м., с балкон и директен изглед към
морето
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 52 000 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;
• 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
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• 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/150644/prodava-apartament-s-1-spalnyav-ravda-plosht-6377-kvm-s-balkon-i-direkten-izg
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