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Онлайн магазин за дървени играчки Bellamie store
Магазин за дървени играчки Bellamie store. Разнообразие от дървени играчки, детски музикални инструменти, детски
пъзели, конструктори, влакчета с релси, детска дървена кухня и аксесоари, баланс колело, дървени кубчета и др.
http://obiavidnes.com/obiava/151394/onlayn-magazin-za-dyrveni-igrachki-bellamie-store

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/151393/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Захранване Corsair VS650
Захранване Corsair VS650, 650W, Active PFC, 80 Plus efficiency White, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/151392/zahranvane-corsair-vs650

Захранване Corsair TX750M
Захранване Corsair TX750M, 750W, Active PFC, 80 Plus Gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/151391/zahranvane-corsair-tx750m

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Corsair HD120, 3-pin, 1725 rpm, RGB LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/151390/ventilator-120mm

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 265лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151389/detoksikator

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
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ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151388/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/151387/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Калъф за таблет Lenovo Tab 7 Essential
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Калъф за таблет Lenovo Tab 7 Essential, до 7" (17.78 cm), гладко микрофибърно покритие, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151386/kalyf-za-tablet-lenovo-tab-7-essential

Калъф за лаптоп/таблет Lenovo Ultra Slim Sleeve
Калъф за лаптоп/таблет Lenovo Ultra Slim Sleeve, до 10"(25.4 cm), 3 джоба, сив
http://obiavidnes.com/obiava/151385/kalyf-za-laptoptablet-lenovo-ultra-slim-sleeve

Протектор за таблет Lenovo TAB4 8
Протектор за таблет Lenovo TAB4 8, до 8" (20.32 cm), микрофибърно покритие, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/151384/protektor-za-tablet-lenovo-tab4-8

Кабел от DisplayPort (м) към Single-Link DVI-D (ж)
Кабел от DisplayPort (м) към Single-Link DVI-D (ж), 20cm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/151383/kabel-ot-displayport-m-kym-single-link-dvi-d-j

Писалка за Lenovo
Писалка за Lenovo, 2,048 levels of pressure sensitivity, AAAA battery
http://obiavidnes.com/obiava/151382/pisalka-za-lenovo

Мрежови адаптер Sierra EM7445
Мрежови адаптер Sierra EM7445, Wireless, LTE, WWAN
http://obiavidnes.com/obiava/151381/mrejovi-adapter-sierra-em7445

Четка за зъби Philips Sonicare HX9924/47
Четка за зъби Philips Sonicare HX9924/47, с литиево-йонна акумулаторна батерия, Bluetooth, 5 режима, 3 степени на
интензивност, 14 дни работа с едно зареждане, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/151380/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx992447

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

Страница 3/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

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/151379/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/151378/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151377/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/151376/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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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/151375/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/151374/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: 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/151373/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/151372/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151371/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/151370/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151369/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151368/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151367/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/151366/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник 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/151365/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151364/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.

Страница 11/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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/151363/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/151362/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
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работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник 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/151361/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151360/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

Страница 13/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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/151359/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151358/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

Страница 14/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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/151357/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151356/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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151355/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151354/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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151353/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151352/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
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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/151351/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Четка за зъби Philips Sonicare HX8923/34
Четка за зъби Philips Sonicare HX8923/34, с литиево-йонна акумулаторна батерия, 2 режима, 6 персонализируеми
настройки, 2 дръжки, 3 глави за четка за зъби, 3 седмици работа с едно зареждане, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151350/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx892334

Четка за зъби Philips Sonicare HX8462/01
Четка за зъби Philips Sonicare HX8462/01, литиево-йонна акумулаторна батерия, 2 накрайника, LED индикатор, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151349/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx846201

Четка за зъби Philips Sonicare HX9334/41
Четка за зъби Philips Sonicare HX9334/41, с литиево-йонна акумулаторна батерия, 5 режима, 2 дръжки, 4 глави за четка,
3 седмици работа с едно зареждане, черна и бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151348/chetka-za-zybi-philips-sonicare-hx933441

Заповядайте в КЪЩЕТО – гр. Копривщица!
Самостоятелна вила с голяма трапезария и напълно оборудвана кухня.
Идеално място за приятелска компания или семейство. Къщето е заобиколено от голям двор с южно изложение и гледка
към цяла Копривщица.
Предлагаме:
Къща на ваше разположение с всичко необходимо за приятна почивка
Голям двор с външна маса и шезлонги – чудесно място за игри и забавления
Локално парно ви осигурява уют в студените дни. Къщата ще бъде затоплена преди вашето пристигане
Близостта до планински пътеки ви дава възможност да се насладите на природа на Средна гора
Къщето разполага с 6 места в 3 стаи, 2 бани, барбекю и камина, много място за паркиране. Три телевизора и ДВД
система с възможности за пускане на всякакви филми и музика.
Кухнята е оборудвана с хладилник, готварска печка, посуда и прибори
Научете повече на: http://kushteto.com/
http://obiavidnes.com/obiava/151347/zapovyadayte-v-kyshteto--gr-koprivshtica

Настолен вентилатор Finlux FSF-1890
Настолен вентилатор Finlux FSF-1890, 3 скорости 45см. диаметър, 90W
http://obiavidnes.com/obiava/151346/nastolen-ventilator-finlux-fsf-1890

Микровълнова фурна Finlux FMO-2096DIG
Микровълнова фурна Finlux FMO-2096DIG, 20л. обем, 700W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/151345/mikrovylnova-furna-finlux-fmo-2096dig
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Монитор Acer V277 (UM.HV7EE.004)
Монитор Acer V277 (UM.HV7EE.004), 27" (68.58 cm) IPS панел, Full HD, 4ms, 100M:1, 250
http://obiavidnes.com/obiava/151344/monitor-acer-v277-umhv7ee004

Лаптоп Dell XPS 9575 (5397184100141)(сив)
Лаптоп Dell XPS 9575 (5397184100141)(сив), четириядрен Kaby Lake G Intel Core i5-8305G 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Anti-Glare Touchscreen Display & Radeon RX Vega 870 4GB, (Thunderbolt 3), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x 3.1 USB Type
C, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/151343/laptop-dell-xps-9575-5397184100141siv

Работни обяви в България и в Европа
Bgrabota.eu е най-бързата възможност да си намерите нова работа. В сайта са публикувани всички актуални обяви за
работа в България или в чужбина, разделени в групи според работно време, местоположение и професия. Можете да се
възползвате и от безплатни кариерни съвети и наръчници.
http://obiavidnes.com/obiava/151342/rabotni-obyavi-v-bylgariya-i-v-evropa

Тонер за Xerox WC 5019/5021/5022/5024 - Black - 006R1573 - Заб.: 9 000k
Тонер за Xerox WC 5019/5021/5022/5024 - Black - 006R1573 - Заб.: 9 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151341/toner-za-xerox-wc-5019502150225024---black---006r1573---zab-9-000k

Проектор Acer P1250B с подарък Acer Wireless Projection-Kit
Проектор Acer P1250B с подарък Acer Wireless Projection-Kit, DLP, XGA (1024x768), 20 000:1, 3600lm, 2x HDMI, 2x VGA, 1x
RJ-45, 2x USB Type-A, 1x USB Mini-B
http://obiavidnes.com/obiava/151340/proektor-acer-p1250b-s-podaryk-acer-wireless-projection-kit

Тонер за Xerox WC 123/128/133 - Black - 006R1182 - Заб.: 30 000k
Тонер за Xerox WC 123/128/133 - Black - 006R1182 - Заб.: 30 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151339/toner-za-xerox-wc-123128133---black---006r1182---zab-30-000k

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/151338/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Проектор Acer P1285B с подарък Acer Wireless Projection-Kit
Проектор Acer P1285B с подарък Acer Wireless Projection-Kit, DLP, XGA (1024x768), 20 000:1, 3300lm, 2x HDMI, 2x VGA, 1x
RJ-45, USB Type-A, USB Mini-B
http://obiavidnes.com/obiava/151337/proektor-acer-p1285b-s-podaryk-acer-wireless-projection-kit

APC Smart-UPS On-Line SRV 3000VA/2400W 230V
APC Smart-UPS On-Line SRV 3000VA/2400W 230V
http://obiavidnes.com/obiava/151336/apc-smart-ups-on-line-srv-3000va2400w-230v

Контакт APC Essential SurgeArrest PM1W-GR
Контакт APC Essential SurgeArrest PM1W-GR, 1 гнездо, 2x USB, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/151335/kontakt-apc-essential-surgearrest-pm1w-gr

Клавиатура Apple Magic Keyboard
Клавиатура Apple Magic Keyboard, безжична, сива, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/151334/klaviatura-apple-magic-keyboard

Клавиатура Apple Magic Keyboard
Клавиатура Apple Magic Keyboard, безжична, кирилица, сива, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/151333/klaviatura-apple-magic-keyboard

Слушалки Beats By Dre Solo3 Wireless
Слушалки Beats By Dre Solo3 Wireless, безжични, микрофон, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/151332/slushalki-beats-by-dre-solo3-wireless

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил
Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен "
планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе
предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в големите градове, както и вредните газове, които
попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става задължителен за запазване на добро здраве.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151331/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Дестилатор за вода
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 3, 5 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/151330/destilator-za-voda

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151329/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по

Страница 20/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151328/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151327/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Дигитални компаси
Многофункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151326/digitalni-kompasi

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151325/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151324/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya
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Електроимпулсна масажираща система с 4 електрода
Електроимпулсна масажираща система с 4 електрода – домашен терапевтичен уред с 8 функционални програми:
а.Акупунктура, б.Почукване, в.Масаж, г.Засмукване (вендузен ефект), д.Мачкане,е.Стъргане, ж.Редуциране на теглото,
з.Имуностимулираща терапия. Особено подходящ за антицелулитен масаж, разграждане на подкожната мазнина и
възстановяване на еластичността на тъканите. Спомага за идеално оформяне на различните мускулни групи на тялото корем, гръб, седалищни части, ръце, крака, както и оформяне на фигурата като цяло. Въздейства върху акупунктурните
точки за премахване на болки и заболявания. Опция: електроимпулсни масажни чехли. Вижте подробности в „ТехноМаг”
или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151323/elektroimpulsna-masajirashta-sistema-s-4-elektroda

Кабел Manhattan 510424
Кабел Manhattan 510424, от USB Type A(м) към USB Type B(м), до 480 Mbps, 11м, сив
http://obiavidnes.com/obiava/151322/kabel-manhattan-510424

Хладилник с фризер Crown GN 3130
Хладилник с фризер Crown GN 3130, клас А+, 268 л. общ обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151321/hladilnik-s-frizer-crown-gn-3130

Захранващ кабел Manhattan 391399
Захранващ кабел Manhattan 391399, от Schuko CEE 7(м) към IEC320(C13)(ж), 1.8m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151320/zahranvasht-kabel-manhattan-391399

Лаптоп Dell Vostro 5568 (N021VN5568EMEA01_1901)(сив)
Лаптоп Dell Vostro 5568 (N021VN5568EMEA01_1901)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 10, 1.98 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151319/laptop-dell-vostro-5568-n021vn5568emea01_1901siv

Кабел Manhattan 352727
Кабел Manhattan 352727, от USB Type A(м) към microUSB Type B(м), с оплетка, 1.8м, син-оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/151318/kabel-manhattan-352727

Сешоар Crown HDC-1633
Сешоар Crown HDC-1633, 1600W, 2 скорости, червен
http://obiavidnes.com/obiava/151317/seshoar-crown-hdc-1633

Зарядно Devia IT301186
Зарядно Devia IT301186, от (Shuko) към 1x USB A(ж), 5V / 2.1А, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151316/zaryadno-devia-it301186

Кабел Manhattan 353946
Кабел Manhattan 353946, от HDMI(м) към HDMI(м), до 4K UHD резолюция, 3D, Ethernet до 100 Mbps, позлатени
конектори, 3м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151315/kabel-manhattan-353946

Лятна занималня
1. Постоянна грижа за вашето дете от 08:00 до 18:00 часа от преподавател педагог и психолог.
2. Весело училище: Ще направим забавен преговор на изтеклата учебна година.
3. Забавно е: Занималня по Английски език.
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4. Труд и творчество.
5. Детска анимация.
6. Тематични часове.
– БГ традиции и фолклор
– Интересни маршрути и забележителности, любопитни исторически факти
– Празници и ритуали
– Именни дни и други
7. Игри, целящи повишаване на концентрацията, логичното и самостоятелно мислене.
8. Четене и дискусии, имащи за цел повишаване интелектуалното развитие на детето.
9. Разходка и игри на открито.
Такса- 240лв. за един месец, 145лв. за половин месец, 20лв. за един ден, 15лв. за половин ден.
Такса- 430лв. за месец Юли и месец Август (внесена на един път).
* Цената не включва:
Занимателен комплект- 17лв.(книжка за оцветяване, книжка за изрязване, маркери, цветно блокче, ножичка и лепило).
Закуска, обяд, следобедна закуска и плодове ( задължително всеки ден разнообразни плодове).
За повече инфо: goo.gl/oeqZAU
http://obiavidnes.com/obiava/151314/lyatna-zanimalnya

Кабел Manhattan 353939
Кабел Manhattan 353939, от HDMI(м) към HDMI(м), до 4K UHD резолюция, 3D, Ethernet до 100 Mbps, позлатени
конектори, 1.8м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151313/kabel-manhattan-353939

Настолен вентилатор Crown CF-1217
Настолен вентилатор Crown CF-1217, 3 скорости, 30 см. диаметър, 40W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151312/nastolen-ventilator-crown-cf-1217

Готварска печка Crown ME 6041
Готварска печка Crown ME 6041, 4 нагревателни зони, 63л. обем на фурната, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151311/gotvarska-pechka-crown-me-6041

cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/151310/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE - София
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
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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/151309/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae---sofiya

Готварска печка Crown E 6041
Готварска печка Crown E 6041, клас А, 4 нагревателни зони, 69л. обем на фурната, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151308/gotvarska-pechka-crown-e-6041

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate - София
Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151307/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate---sofiya

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/151306/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/151305/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.
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Електронна поща: annebonetta@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151304/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/151303/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
http://obiavidnes.com/obiava/151302/zaem-finansirane-i-investicii-bez-nikakyv-problem

Микровълнова фурна Crown CDMO-2091
Микровълнова фурна Crown CDMO-2091, 20л. обем, 700W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151301/mikrovylnova-furna-crown-cdmo-2091

Суперхрани и продукти от АкваСорс
АкваСорс Продъктс предлага изключително богата гама от суперхрани и продукти, които ще подобрят вашата физика,
психика и външност. За повече информация посете сайта и изберете най-подходящия за вас продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/151300/superhrani-i-produkti-ot-akvasors

Италианска кухня - бар и ресторант Ciccione
Ние имаме за цел да убедим нашите клиенти в стойността и качеството на марката Ciccione Panini Bar. По този начин
те се докосват до истинската италианска традиция, въплътенa в цялата гама от наши продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/151299/italianska-kuhnya---bar-i-restorant-ciccione

Монитор BenQ SW271
Монитор BenQ SW271, 27" (68.58 cm) IPS панел, 4K Ultra HD, 5ms, 350
http://obiavidnes.com/obiava/151298/monitor-benq-sw271

ONLINE MARKETING SPECIALIST
Ref. No.: BW-OMS/A
Who are we?
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
Who is our client:
It is an Online training center using entirely online marketing strategies, the company have reached from zero to 240,000+
registered users in Bulgaria and 100,000+ facebook fans without external financing or large advertising budgets. In order to
optimise the marketing strategy for the Bulgarian market and to enter the foreign markets, together we are looking for:
ONLINE MARKETING SPECIALIST
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One of your main responsibilities will be to participate in the creation and adaptation of the marketing strategy with the founders of
the company. Also you will explore, experiment and offer new tactics for paid ads, social media, email marketing and SEO. But
above all at the operational level you will have to implement the chosen marketing strategy.
Main requirements:
* Previous experience of copywriting (ability to create compelling texts that lead to high CTR in ads, emails, and sales of product
pages, including English);
* Practical knowledge with set uping and optimizing facebook ads - your work will be evaluated based on CPL, ROAS, and CLV;
* Earlier practice of analyzing marketing strategies through Google analytics / mix panel
* Skills for prioritizing tasks;
* Self-organised and self-motivated.
The company offers:
* Competitive salary;
* Bonus scheme based on your results;
* Permanent, long-term job opportunity;
* Nice, cozy and comfortable office in the downtown of Sofia.
If you are interested in the position and you are looking for your next great career opportunity, please send your CV and Motivation
letter in English. Applications without Motivation letters will not be considered!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the Agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/151297/online-marketing-specialist

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/151296/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/151295/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил
Озонатор, йонизатор и ароматизатор за автомобил – Eфективен мини въздухопречиствател от най - ново поколение, с
елегантен дизайн - за да дишате свеж и пречистен " планински" въздух, с добавен приятен аромат, и да се предпазвате
от вредни газове, лъчения и бактерии. Като се вземе предвид високата степен на замърсеност на въздуха и бацилите в
големите градове, както и вредните газове, които попадат в автомобила в постоянните задръствания, този уред става
задължителен за запазване на добро здраве. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151294/ozonator-yonizator-i-aromatizator-za-avtomobil

Страница 26/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

Дестилатори за вода - машина за дестилира - ТехноМаг - Безплатна доставка!
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да
пречистите максимално 4 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151293/destilatori-za-voda---mashina-za-destilira---tehnomag---bezplatna-dostavka

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 2 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/151292/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151291/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151290/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
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освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151289/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151288/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Дигитален компас - ТехноМаг
Многофункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151287/digitalen-kompas---tehnomag

Околоочен масажор – с подарък алкални батерии
За премахване умората на очите, вследствие продължителна работа с компютър, дълго шофиране, учене или четене. За
премахване на бръчки около очите. При подути или с торбички очи и тъмни сенки около очите. За подобряване на съня.
Подходящ за студенти и ученици, за хора с очни проблеми - късогледство, кривогледство, далекогледство и др., принудени
да носят продължително време очила. За оператори на компютри, конструктори, счетоводители, шофьори. За хора с
невръстения и безсъница, световъртеж, фотофобия, астигматизъм, катаракт и др. За хора, страдащи от хронична
хрема, запушен нос и синузит. Подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151286/okoloochen-masajor---s-podaryk-alkalni-baterii

3D масажор за врат плюс затопляща функция
3D масажор за врат плюс затопляща функция – най-нов, усъвършенстван модел за дълбок масаж, наподобяващ
класически масаж с разтриване и мачкане с пръсти (Шиацу масаж), не само на врата и раменете, но и за гърба, кръста,
корема, краката и ходилата. С допълнителна функция за инфрачервено затопляне, която подобрява ефективността на
масажа. С възможност за ползване у дома и в автомобила, т.е. навсякъде с Вас. Защото редовният масаж подобрява
баланса на всички функции на тялото. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151285/3d-masajor-za-vrat-plyus-zatoplyashta-funkciya

Тонер за Konica Minolta Bizhub C224 - Black - TN321BK - Заб.: 27 000k
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Тонер за Konica Minolta Bizhub C224 - Black - TN321BK - Заб.: 27 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151284/toner-za-konica-minolta-bizhub-c224---black---tn321bk---zab-27-000k

Тонер за Konica Minolta Bizhub C220/280 - Black - TN216BK - Заб.: 29 000k
Тонер за Konica Minolta Bizhub C220/280 - Black - TN216BK - Заб.: 29 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151283/toner-za-konica-minolta-bizhub-c220280---black---tn216bk---zab-29-000k

IP камера Dahua IPC-C15P
IP камера Dahua IPC-C15P, (за дома), 1.3 Mpix(1280x960@20FPS), 2.3mm mm обектив, H.264/H.264B/H.264H.MJPEG, IR
осветеност (до 10м), Wi-Fi Support, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/151282/ip-kamera-dahua-ipc-c15p

Хибриден лаптоп HP Elite x2 1012 G2(1VX38EA)(сребрист)
Хибриден лаптоп HP Elite x2 1012 G2(1VX38EA)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7600U 2.8/3.9GHz, 12.3" (31.24
cm) WQXGA+ LED сензорен дисплей, 16GB LPDDR3, 360GB TLC SSD, 1x USB Type-C, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.15kg
http://obiavidnes.com/obiava/151281/hibriden-laptop-hp-elite-x2-1012-g21vx38easrebrist

Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 66TD00E
Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 66TD00E, клас A++, 10 комплекта, 6 програми, 3 специални функции, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151280/sydomiyalna-za-vgrajdane-bosch-spv-66td00e

Тонер за Konica Minolta Bizhub Pro 920 - Black - TN-910 (022F) - Заб.: 66 000k
Тонер за Konica Minolta Bizhub Pro 920 - Black - TN-910 (022F) - Заб.: 66 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151279/toner-za-konica-minolta-bizhub-pro-920---black---tn-910-022f---zab-66-000k

Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Yellow - TNP22Y - Заб.: 4 600k
Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Yellow - TNP22Y - Заб.: 4 600k
http://obiavidnes.com/obiava/151278/toner-za-konica-minolta-bizhub-c35---yellow---tnp22y---zab-4-600k

Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Magenta - TNP22M - Заб.: 4 600k
Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Magenta - TNP22M - Заб.: 4 600k
http://obiavidnes.com/obiava/151277/toner-za-konica-minolta-bizhub-c35---magenta---tnp22m---zab-4-600k

Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Black - TNP22K - Заб.: 5 200k
Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Black - TNP22K - Заб.: 5 200k
http://obiavidnes.com/obiava/151276/toner-za-konica-minolta-bizhub-c35---black---tnp22k---zab-5-200k

Разкриване на изневери!Частен Детектив-Иван Иванов/Детективска Агенция Фокс-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.

Страница 29/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/151275/razkrivane-na-izneverichasten-detektiv-ivan-ivanovdetektivska-agenciya-foks-plov

Разкриване
на
изневери!
Частен
Фокс-Русе,Силистра,Плевен,Велико Търново

Детектив-Детективска

Агенция

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/151274/razkrivane-na-izneveri-chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-rusesilistrap

Google Adwords Маркетинг
Ние сме сертифицирани партньори на Google Adwords. Не си харчете парите безразборно, а се възползвайте от
професионалнизма ни! Така ще знаете защо плащате за реклама.
За повече информация посетете: https://www.follol.com/bg/manage-google-adwords-campaign/
http://obiavidnes.com/obiava/151273/google-adwords-marketing

Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Cyan - TNP22C - Заб.: 4 600k
Тонер за Konica Minolta Bizhub C35 - Cyan - TNP22C - Заб.: 4 600k
http://obiavidnes.com/obiava/151272/toner-za-konica-minolta-bizhub-c35---cyan---tnp22c---zab-4-600k
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Лаптоп Acer Aspire 5 (A515-51G-3405)
Лаптоп Acer Aspire 5 (A515-51G-3405), двуядрен Kaby Lake Intel® Core™ i3-8130U 2.20/3.4GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
LED backlit LCD Non-Glare & GeForce MX130 2GB, (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type-C Gen 1, Linux, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151271/laptop-acer-aspire-5-a515-51g-3405

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/151270/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

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/151269/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 66TX00E
Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 66TX00E, клас A++, 10 комплекта, 6 програми, 3 специални функции, 5 температури,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151268/sydomiyalna-za-vgrajdane-bosch-spv-66tx00e

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/151267/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
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/151266/intenzivni-kursove-po-biologiya
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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/151265/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
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/151264/bulgarian-for-foreigners

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

Страница 32/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

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/151263/razgovoren-angliyski

Лаптоп Acer Aspire 5 (NX.GYYEX.001)
Лаптоп Acer Aspire 5 (NX.GYYEX.001), двуядрен Kaby Lake Intel® Core™ i3-8130U 2.20/3.4GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
LED backlit LCD Non-Glare(HDMI), 8GB, 256GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.10 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151262/laptop-acer-aspire-5-nxgyyex001

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Италия. Курсът е 50 учебни часа. Работи се по системата „Progetto Italiano ”. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200лв. Курсът ще се провежда понеделник и четвъртък от 16.00
до 18.00. Начало на курса: 18.06.18г.Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151261/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Курсът е 50 учебни часа. Курсът ще се провежда понеделник и четвъртък
от 16.00 до 18.00. Начало на курса: 18.06.18г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151260/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 200лв. Курсът ще се провежда понеделник
и четвъртък от 16.00 до 18.00. Начало на курса: 18.06.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151259/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по португалски език. Продължителността е 36 учебни часа, всеки
понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа. Начало : 18.06.2018 Цена : 180 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/151258/kurs-po-portugalski-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по френски за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по френски език. Продължителността е 36 учебни часа, всеки
понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа. Начало : 18.06.2018 Цена : 180 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/151257/kurs-po-frenski-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по немски за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по немски език. Продължителността е 36 учебни часа, всеки
понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа. Начало : 18.06.2018 Цена : 180 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/151256/kurs-po-nemski-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по италиански език за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по италиански език. Курсът се провежда по системата Raccontami.
Продължителността е 36 учебни часа, всеки понеделник, сряда и петък от 16:00 до 18:00 часа. Начало : 18.06.2018 Цена :
180 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/151255/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по испански език за ученици – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс за начинаещи по испански език. Курсът се провежда по системата Espanol el
marcha . Продължителността е 36 учебни часа, всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа. Начало :
18.06.2018 Цена : 180 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/151254/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici--nachalno-nivo

Курс по английски език за ученици – ниво А2
Учебен център Орбис организира курс А2 по английски език. Курсът се провежда по системата Close up .
Продължителността е 36 учебни часа, всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа. Начало : 18.06.2018 Цена :
180 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/151253/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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 - 17.06.2018г.
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/151252/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

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,
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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/151251/syboten-kurs-po-finski-ezik--v11-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: 17.06.2018г. 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/151250/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 31.05.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151249/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

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 : 23.06.2018 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/151248/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti
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Фасадна Изолация - Перник
Фасадна Изолация - Перник
024899053
„Княз Александър Батенберг“ , Перник, 2300
http://fasadna-izolacia.com
Доверете се на качествените материали за външна топлоизолация - каменна вата.Повече информация за цените на
продукта можете да намерите в магазините на нашите партньори.
топлоизолация цени,външна изолация,външна изолация цени,външна топлоизолация,външна изолация на къща,фасадна
изолация,изолация на къщи,фасада на къщи,каменна вата,топлоизолация,фасадна топлоизолация,сградна изолация
топлоизолация цени,външна изолация,външна изолация цени,външна топлоизолация,външна изолация на къща,фасадна
изолация,изолация на къщи,фасада на къщи,каменна вата,топлоизолация,фасадна топлоизолация,сградна изолация
http://obiavidnes.com/obiava/151247/fasadna-izolaciya---pernik

Вечерен курс по испански А1
Учебен център Орбис организира вечерен 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 всеки вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало :
19.06.2018 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/151246/vecheren-kurs-po-ispanski-a1

НЕДЕЛЕН КУРС ПО 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 : 03.06.2018 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/151245/nedelen-kurs-po-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 вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 12.06.2018 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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151244/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 19.06.2018
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/151243/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – ниво В1.1
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 : 16.06.18 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/151242/kurs-po-italianski-ezik--nivo-v11

Тонер за Konica Minolta Bizhub 600/750 - Black - TN-710 - Заб.: 55 000k
Тонер за Konica Minolta Bizhub 600/750 - Black - TN-710 - Заб.: 55 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151241/toner-za-konica-minolta-bizhub-600750---black---tn-710---zab-55-000k

kamagra разтворими
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151240/kamagra-raztvorimi

Тонер за Konica Minolta Di 650/5510/7210 - Black - TN604B - Заб.: 43 000k
Тонер за Konica Minolta Di 650/5510/7210 - Black - TN604B - Заб.: 43 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151239/toner-za-konica-minolta-di-65055107210---black---tn604b---zab-43-000k

Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 46FX00E
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Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 46FX00E, клас A++, 10 комплекта, 6 програми, 3 специални функции, 5 температури,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151238/sydomiyalna-za-vgrajdane-bosch-spv-46fx00e

Тонер за Konica Minolta Bizhub 360/420/500/501 - Black - TN-511 - Заб.: 32 000k
Тонер за Konica Minolta Bizhub 360/420/500/501 - Black - TN-511 - Заб.: 32 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151237/toner-za-konica-minolta-bizhub-360420500501---black---tn-511---zab-32-000k

Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 25CX00E
Съдомиялна за вграждане Bosch SPV 25CX00E, клас A+, 9 комплекта, 5 програми, 4 температури, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/151236/sydomiyalna-za-vgrajdane-bosch-spv-25cx00e

Лаптоп Acer Aspire Swift 3 (NX.GV8EX.001)
Лаптоп Acer Aspire Swift 3 (NX.GV8EX.001), четириядрен Bulldozer AMD Ryzen 7 2700U 2.2/3.8GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD LCD In-plane Switching (IPS) Technology LED & Radeon RX 540 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C,
Linux, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151235/laptop-acer-aspire-swift-3-nxgv8ex001

Цитруспреса Crown CCP-6568
Цитруспреса Crown CCP-6568, 0.7 л вместимост, две приставки, 40W, червена
http://obiavidnes.com/obiava/151234/citruspresa-crown-ccp-6568

Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BNBM)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BNBM), двуядрен Apollo Lake Intel Pentium N3350 1.10/2.4GHz, 15.6"(39.62 cm)
HD anti-glare TN display, 4GB DDR3L, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/151233/laptop-lenovo-ideapad-320-15iap80xr01bnbm

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151232/otslabni-s-meizitang

отслабни с meizitang
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151231/otslabni-s-meizitang

Барабан за Sharp MX-312GR AR-6020/D/N
Барабан за Sharp MX-312GR AR-6020/D/N, AR-6023D/N, MX-264N/ MX-266N/314N/316N/354N - Black - MX312GR - Заб.: 75
000k/100 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151230/baraban-za-sharp-mx-312gr-ar-6020dn

Тонер за Sharp MX-60GTYA - Yellow - MX60GTYA - Заб.: 24 000k
Тонер за Sharp MX-60GTYA - Yellow - MX60GTYA - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151229/toner-za-sharp-mx-60gtya---yellow---mx60gtya---zab-24-000k

отслабни с лида
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма! www.лида.net
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http://obiavidnes.com/obiava/151228/otslabni-s-lida

Лаптоп HP ProBook x360 11 G1 EE (Z2Z15EA)
Лаптоп HP ProBook x360 11 G1 EE (Z2Z15EA), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5GHz, 11.6" (25.65 cm)
HD SVA сензорен дисплей(HDMI), 4GB DDR3L, 128GB M.2 SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10 Home, 1.45 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151227/laptop-hp-probook-x360-11-g1-ee-z2z15ea

Тонер за Sharp MX-60GTMA - Magenta - MX60GTMA - Заб.: 24 000k
Тонер за Sharp MX-60GTMA - Magenta - MX60GTMA - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151226/toner-za-sharp-mx-60gtma---magenta---mx60gtma---zab-24-000k

Индустриален компютър FAYTECH FT07V40M400W1G8GCAP
Индустриален компютър FAYTECH FT07V40M400W1G8GCAP, 7"(17.78 cm) мулти-тъч сензорен дисплей, четириядрен
Allwinner V40 Cortex™ A7, 1GB DDR3, 8GB eMMC, 2x USB 2.0, Android
http://obiavidnes.com/obiava/151225/industrialen-kompyutyr-faytech-ft07v40m400w1g8gcap

Тонер за Sharp MX-60GTCA - Cyan - MX60GTCA - Заб.: 24 000k
Тонер за Sharp MX-60GTCA - Cyan - MX60GTCA - Заб.: 24 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151224/toner-za-sharp-mx-60gtca---cyan---mx60gtca---zab-24-000k

Имате проблем с езиците елате при нас
Индивидуално ОБУЧЕНИЕ по следните ЕЗИЦИ:
Английски, Немски, Италиански, Испански, Френски, Руски
С ЦЕНИ от 279 лв. само:
За повече информация: https://cityschool-bg.com/ceni/individualno-obuchenie/
http://obiavidnes.com/obiava/151223/imate-problem-s-ezicite-elate-pri-nas

Тонер за Sharp MX-60GTBA - Black - MX60GTBA - Заб.: 40 000k
Тонер за Sharp MX-60GTBA - Black - MX60GTBA - Заб.: 40 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151222/toner-za-sharp-mx-60gtba---black---mx60gtba---zab-40-000k

Тонер за Sharp MX-560GT - Black - MX560GT - Заб.: 40 000k
Тонер за Sharp MX-560GT - Black - MX560GT - Заб.: 40 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151221/toner-za-sharp-mx-560gt---black---mx560gt---zab-40-000k

Тонер за Sharp MX-315GT - Black - MX315GT - Заб.: 27 500k
Тонер за Sharp MX-315GT - Black - MX315GT - Заб.: 27 500k
http://obiavidnes.com/obiava/151220/toner-za-sharp-mx-315gt---black---mx315gt---zab-27-500k

Индустриален компютър FAYTECH FT10J1900W4G64G
Индустриален компютър FAYTECH FT10J1900W4G64G, 9.7"(24.63 cm) мулти-тъч сензорен дисплей, четириядрен Bay
Trail Intel® Celeron™ J1900 2.0/2.42GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD, Ubuntu
http://obiavidnes.com/obiava/151219/industrialen-kompyutyr-faytech-ft10j1900w4g64g

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis? Това е циалис, но не на таблетки, а на гелчета с различни вкусове. www.stertoidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/151218/apcaliscialis
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Български език за чужденци
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/151217/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/151216/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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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/151215/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Монитор Hannspree HS 246 HFW
Монитор Hannspree HS 246 HFW, 23.6"(59.94 cm), LED панел, Full HD, 7ms, 1000:1/80M:1, 250 cd/m2, VGA, HDMI, бял
http://obiavidnes.com/obiava/151214/monitor-hannspree-hs-246-hfw

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. www kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151213/kamagra-gold

Монитор Hannspree HS 246 HFW
Монитор Hannspree HS 246 HFW, 23.6"(59.94 cm), LED панел, Full HD, 7ms, 1000:1/80M:1, 250 cd/m2, VGA, HDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/151212/monitor-hannspree-hs-246-hfw

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/151211/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Индустриален компютър FAYTECH FT15N2807W2G64GIP65HB
Индустриален компютър FAYTECH FT15N2807W2G64GIP65HB, 15"(38.1 cm) мулти-тъч сензорен дисплей, двуядрен Bay
Trail Intel® Celeron™ N2807 1.58/2.16GHz, 2GB DDR3L, 64GB SSD, 4x USB 2.0, Ubuntu
http://obiavidnes.com/obiava/151210/industrialen-kompyutyr-faytech-ft15n2807w2g64gip65hb

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
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провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151209/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/151208/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151207/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/151206/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151205/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151204/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/151203/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151202/kurs-montajnik-na-vik-mreji-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/151201/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
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http://obiavidnes.com/obiava/151200/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.
• 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/151199/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/151198/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

ginseng max

Страница 48/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151197/ginseng-max

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция и
да повтори няколко пъти . www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151196/kamagra-dyvchashta

Индустриален компютър FAYTECH FT12J1900W4G64GCAP
Индустриален компютър FAYTECH FT12J1900W4G64GCAP, 12.1"(30.73 cm) мулти-тъч сензорен дисплей, четириядрен
Bay Trail Intel® Celeron™ J1900 2.0/2.42GHz, 4GB DDR3L, 64GB SSD, Ubuntu
http://obiavidnes.com/obiava/151195/industrialen-kompyutyr-faytech-ft12j1900w4g64gcap

Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BKBM)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BKBM), двуядрен Apollo Lake Intel Pentium N3350 1.10/2.4GHz, 15.6"(39.62 cm)
HD anti-glare TN display, 4GB DDR3L, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/151194/laptop-lenovo-ideapad-320-15iap80xr01bkbm

Rent a car, коли под наем, София - Rentit.bg - коли под наем, rent a car, автомобили под наем.
Ниски цени, луксозни коли под наем
Rentit - коли под наем. Виж ниски цени на rent a car. Виж коли под наем в София. Много добри автомобили под наем и rent
a car.
Повече от 10 години наш приоритет е да осигурим на своите клиенти комфорт при тяхното пътуване или почивка.
http://obiavidnes.com/obiava/151193/rent-a-car-koli-pod-naem-sofiya---rentitbg---koli-pod-naem-rent-a-car-avtomo

Оферта за заем
Предлагаме заем с ниска лихва от 3%, с минимална сума от 5000 евро и максимум 5,000,000,000 евро. Подайте ни
съобщение днес чрез magleauxloanfirm@gmail.com, за да получите кредита си с незабавно действие.
http://obiavidnes.com/obiava/151192/oferta-za-zaem

Фото хартия Canon Variety Pack VP-101 10x15cm - 20 pack
Фото хартия Canon Variety Pack VP-101 10x15cm - 20 pack
http://obiavidnes.com/obiava/151191/foto-hartiya-canon-variety-pack-vp-101-10x15cm---20-pack

Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3UP24EA)(сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3UP24EA)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD LED дисплей(HDMI), 8GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.78 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151190/laptop-hp-elitebook-850-g5-3up24easrebrist

Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3UP12EA)(сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3UP12EA)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD LED дисплей(HDMI), 4GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.78 kg
http://obiavidnes.com/obiava/151189/laptop-hp-elitebook-850-g5-3up12easrebrist

Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BMBM)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 320-15IAP(80XR01BMBM), двуядрен Apollo Lake Intel Pentium N3350 1.10/2.4GHz, 15.6"(39.62 cm)
HD anti-glare TN display, 4GB DDR3L, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
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http://obiavidnes.com/obiava/151188/laptop-lenovo-ideapad-320-15iap80xr01bmbm

Касета за Sharp MX-23GTBA - Black - MX23GTBA - Заб.: 18 000k
Касета за Sharp MX-23GTBA - Black - MX23GTBA - Заб.: 18 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151187/kaseta-za-sharp-mx-23gtba---black---mx23gtba---zab-18-000k

meizitang
Meizitang са най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може
да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151186/meizitang

Касета за Sharp MX-23GTCA - Cyan - MX23GTCA - Заб.: 10 000k
Касета за Sharp MX-23GTCA - Cyan - MX23GTCA - Заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151185/kaseta-za-sharp-mx-23gtca---cyan---mx23gtca---zab-10-000k

Заеми, кредити, обединение кредити
Можем да ви помогнем с истински заем за вашите нужди.
Имате ли нужда от лични или бизнес заем без стрес and
бързо одобрение?
Трябва ви спешно заем днес? Не кредитни проверки
* ЗАЕМ ОДОБРЕНИЕ В 60MINS!
* ГАРАНТИРАНО СЪЩИЯ ДЕН ТРАНСФЕР!
* 100 % ОДОБРЕНИЕ СТАВКА!
* НИСЪК ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ!
Свържете се с нас за повече информация за профи кредит и ние ще решим финансовите проблеми. свържете се с нас чрез
имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/151184/zaemi-krediti-obedinenie-krediti

cialis
Cialis е страхотен секс стимулант. Cialis се използва за здрава, твърда и продължителна ерекция. Един от най
препоръчваните продукти е циалис. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/151183/cialis

Касета за Sharp MX-23GTMA - Magenta - MX23GTMA - Заб.: 10 000k
Касета за Sharp MX-23GTMA - Magenta - MX23GTMA - Заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151182/kaseta-za-sharp-mx-23gtma---magenta---mx23gtma---zab-10-000k

Индустриален монитор FAYTECH FT43TMHDKOB
Индустриален монитор FAYTECH FT43TMHDKOB, 42.5"(108.0 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151181/industrialen-monitor-faytech-ft43tmhdkob

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151180/kamagra-gel

Касета за Sharp MX-23GTYA - Yellow - MX23GTYA - Заб.: 10 000k
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Касета за Sharp MX-23GTYA - Yellow - MX23GTYA - Заб.: 10 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151179/kaseta-za-sharp-mx-23gtya---yellow---mx23gtya---zab-10-000k

Касета за Sharp MX-C30GTY - Yellow - MXC30GTY - Заб.: 6 000k
Касета за Sharp MX-C30GTY - Yellow - MXC30GTY - Заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/151178/kaseta-za-sharp-mx-c30gty---yellow---mxc30gty---zab-6-000k

Почивка на море в Поморие,

лято 2018

Частен дом Костандара предлага стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски
плаж и морето и на 200 метра от центъра на града .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са просторни, светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/151177/pochivka-na-more-v-pomorie-----lyato-2018

Индустриален монитор FAYTECH FT32TMHDKOBHB
Индустриален монитор FAYTECH FT32TMHDKOBHB, 31.5"(80.01 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151176/industrialen-monitor-faytech-ft32tmhdkobhb

Евтина квартира на море в Поморие
Частен дом Костандара предлага стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски
плаж и морето и на 200 метра от центъра на града .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са просторни, светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни е безплатно.
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/151175/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie

SSD 240GB A-Data XPG GAMMIX S11
SSD 240GB A-Data XPG GAMMIX S11, NVMe, M.2 (2280), скорост на четене 3050MB/s, скорост на запис 1200MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/151174/ssd-240gb-a-data-xpg-gammix-s11
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Индустриален монитор FAYTECH FT32TMHDKOB
Индустриален монитор FAYTECH FT32TMHDKOB, 31.5"(80.01 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151173/industrialen-monitor-faytech-ft32tmhdkob

Матраци Симеонов
Матраци СИМЕОНОВ е доказала се с времето марка на Българския пазар. Ние изработваме всякакви видове еднолицеви
матраци, двулицеви матраци, детски матраци, бебешки матраци, топ матраци, протектори стандартни и
нестандартни размери, както и основи за тях.
http://obiavidnes.com/obiava/151172/matraci-simeonov

Онлайн търгове - Balkan Auction
Balkan.Auction купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без
посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/151171/onlayn-tyrgove---balkan-auction

Недвижими имоти - Ремакс
Продайте или купете имот с REMAX. Можем да ви помогнем да намерите и закупите своя нов дом или да
продадете/отдадете под наем настоящия си по-лесно. Компанията е утвърдена в световен мащаб. Посетете ни!
http://obiavidnes.com/obiava/151170/nedvijimi-imoti---remaks

Електротехнически продукти - магазини ElektroMarket
ЕЛЕКТРОМАРКЕТ е регистрирана международна марка за верига магазини, специализирани в продажбата и
дистрибуцията на електротехнически продукти, осветление, инструменти и консумативи. С повече от 15 години в
бранша, ние сме в състояние да предложим на нашите клиенти отлично обслужване в 6 големи магазина във Варна,
Бургас, Добрич, Велико Търново, София, Пловдив и гъвкаво решение посредством изградения електронен портал.
http://obiavidnes.com/obiava/151169/elektrotehnicheski-produkti---magazini-elektromarket

Летни и зимни гуми - Автосервизи AutoBOX
AutoBOX е верига сервизи за експресно обслужване на всякакъв вид автомобили и транспортна техника, продажба на
гуми, джанти, масла, акумулатори, бързи ремонти ходова част и накладки. През последните години изградихме сервизни
центрове в цялата страна. За кратко време станахме лидери в експресното автомобилно обслужване. Освновните
предимства на веригата AutoBOX са бързина и качество на добра цена.
http://obiavidnes.com/obiava/151168/letni-i-zimni-gumi---avtoservizi-autobox

Фейсбук Маркетинг
Когато имате нужда от повече продажби ние можем да Ви ги осигурим чрез услугата ни Фейсбук Маркетинг (Facebook
Marketing).
За повече информация посетете:
https://www.follol.com/bg/facebook-marketing/
http://obiavidnes.com/obiava/151167/feysbuk-marketing

Индустриален монитор FAYTECH FT215TMHDKOBHB
Индустриален монитор FAYTECH FT215TMHDKOBHB, 21.5"(54.61 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151166/industrialen-monitor-faytech-ft215tmhdkobhb

SALES & ADMINISTRATIVE SPECIALIST
Ref. No.: BW-SA
Bulwork is the first IT/BPO recruitment agency in Bulgaria with more than 16 years of significant presence in the market. The
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company has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
Keeping the trend and tradition for attracting brilliant minds, we are looking for
SALES AND ADMINISTRATIVE SPECIALIST
You will be responsible for different tasks in the pre-sales and sales processes such as client targeting, seeking and acquiring new
clients through initial meetings and prospecting, contract management, follow-up. You will also prepare offers, analyze the trends of
the market and communicate actively with clients in order to understand and meet their requirements. You have to be ready to
communicate in English on daily basis – via e-mail, skype and phone. You will actively participate in various initiatives and fairs
and will be part of the think-tank team creating new services and ideas for improvement of the sales strategy of the company.
If this sounds interesting to you, check out what the company expects from you:
• Ability to establish relationship with clients, identify needs and negotiate;
• Experience in using various tools for prep presentations, advertising materials (PowerPoint, CorelDraw or Adobe Photoshop,
etc);
• Excellent command of English language (C1/C2) - both written and spoken. Knowledge of second language is a plus;
• Bachelor's degree or a fresh graduate;
• Self-organised, self-motivated and responsible person who can meet targets and deadlines;
• Some experience in selling services will be considered as a plus.
The company will attract you with:
• Opportunity to work in a friendly team of young and energetic people;
• A chance to learn and to work on various challenging and large scale projects;
• Very good growing base salary plus additional bonuses based on your work performance;
• In addition, social benefits package incl. lunch vouchers, sports card, various trainings, team building events etc.
If you are interested in making a career in the field, don't hesitate to apply for! Send us your recent CV in English and make a step
forward!
Confidentiality of all applications is assured. Only short-listed candidates will be contacted.
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No. 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/151165/sales--administrative-specialist

sexstimulanti kamagra дъвка
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151164/sexstimulanti-kamagra-dyvka

Индустриален монитор FAYTECH FT215TMHDKOB
Индустриален монитор FAYTECH FT215TMHDKOB, 21.5"(54.61 cm), Full HD LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151163/industrialen-monitor-faytech-ft215tmhdkob

Английски език - корпоративно обучение в София
Английски език - корпоративно обучение

Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
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Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151162/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie-v-sofiya

Френски език първо ниво- за начинаещи
Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151161/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
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гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/151160/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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)
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http://obiavidnes.com/obiava/151159/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
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/151158/intenzivni-kursove-po-biologiya

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/151157/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Индустриален монитор FAYTECH FT19TMBCAP
Индустриален монитор FAYTECH FT19TMBCAP, 19"(48.26 cm), SXGA LED, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/151156/industrialen-monitor-faytech-ft19tmbcap

Индустриален монитор FAYTECH FT121TMIP65CAPVGA
Индустриален монитор FAYTECH FT121TMIP65CAPVGA, 12.1"(30.73 cm), WXGA LED, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/151155/industrialen-monitor-faytech-ft121tmip65capvga

Ресторант в София
Ресторант Social Cafe Bar & Kitchen - социалният кът на София. Място за разговори с приятели, музика на живо и
отлична италианска и средиземноморска кухня. Прясна паста и гурме бургери, невероятни десерти. За обед или за вечеря,
за бизнес среща, заповядайте в нашия ресторант.
http://socialcafe.bg/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/151154/restorant-v-sofiya

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151153/individualno-obuchenie

Португалски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
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обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151152/portugalski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151151/italianski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151150/ispanski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151149/nemski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151148/angliyski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151147/frenski-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151146/shvedski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151145/turski-ezik--individualni-uroci

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

Страница 58/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

http://obiavidnes.com/obiava/151144/finski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151143/ungarski-ezik--individualni-uroci

черна мравка
Черна Мравка е един от най-използваните секс стимуланти за мъже по целия свят. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/151142/cherna-mravka

Румънски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151141/rumynski-ezik--individualni-uroci

Индивидуални уроци по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151140/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Джой Оптикс - безплатен анализ на вашето зрение
В Джой Оптикс се провеждат тестове за: зрение на далечно разстояние, далекогледстви, астигматизъм, периферно
зрезние, цветоусещане, контрастно зрение и др. Получавате резултатите и техния анализ веднага след прегледа.
http://obiavidnes.com/obiava/151139/djoy-optiks---bezplaten-analiz-na-vasheto-zrenie

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
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- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151138/bylgarski-ezik-za-chujdenci

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151137/bulgarian-for-foreigners

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/151136/individualni-uroci-po-albanski-ezik

Дънна платка Gigabyte J4005N D2P
Дънна платка Gigabyte J4005N D2P, вграден двуядрен Intel® Dual-Core Celeron® J4005 2.00/2.70GHz, PCI-E (HDMI&VGA),
2x SATA 6Gb/s, 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x M.2 Socket 1, Mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/151135/dynna-platka-gigabyte-j4005n-d2p

Индустриален монитор FAYTECH FT121TMIP65CAPHDMI
Индустриален монитор FAYTECH FT121TMIP65CAPHDMI, 12.1"(30.73 cm), WXGA LED, HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/151134/industrialen-monitor-faytech-ft121tmip65caphdmi

Индустриален монитор FAYTECH FT101TMBCAP
Индустриален монитор FAYTECH FT101TMBCAP, 10.1"(25.65 cm), WXGA LED, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/151133/industrialen-monitor-faytech-ft101tmbcap

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151132/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
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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/151131/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151130/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.
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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/151129/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151128/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.
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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/151127/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151126/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
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полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151125/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151124/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151123/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151122/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151121/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151120/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
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/143690/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-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/151119/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151118/kurs--metalni-konstrukcii-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Стоманобетонни конструкции” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на
стоманобетонни конструкции и изделия, Монтажник на строителни подпори, работник поддръжка на сгради, строител
на сгради от сглобяеми елементи, строител на стоманобетонни промишлени комини, работник специално фугиране,
Монтажник на подемни съоръжения, Монтажник – такелажник.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151117/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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151116/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/151115/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151114/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151113/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/151112/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Лаптоп Asus FX503VM-E4178
Лаптоп Asus FX503VM-E4178, четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.5/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD IPS
дисплей & Nvidia GeForce GTX 1060 3GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB/8GB SSHD & 128GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.0,
Free DOS, 2.30kg
http://obiavidnes.com/obiava/151111/laptop-asus-fx503vm-e4178

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/151110/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/151109/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151108/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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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/151107/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151106/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana
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Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151105/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/151104/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”

Страница 75/79

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.05.2018

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/151103/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Индустриален монитор FAYTECH FT08TMBCAP
Индустриален монитор FAYTECH FT08TMBCAP, 8"(20.32 cm), XGA LED, VGA, HDMI, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/151102/industrialen-monitor-faytech-ft08tmbcap

Интерактивен дисплей AG NEOVO TX-42P
Интерактивен дисплей AG NEOVO TX-42P, 42"(106.68 cm), Full HD TN LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151101/interaktiven-displey-ag-neovo-tx-42p

Интерактивен дисплей AG NEOVO TX-32P
Интерактивен дисплей AG NEOVO TX-32P, 31.5"(80.01 cm), Full HD TN LED, VGA, HDMI, DVI-D, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/151100/interaktiven-displey-ag-neovo-tx-32p

мейзитанг
Само за месец с мейзитанг вие може да отслабнете от 6 до 12 килограма. www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/151099/meyzitang

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/151098/lida-shishe

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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/
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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/151097/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.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/151096/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/151095/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

камагр голд
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/151094/kamagr-gold

Изработка на Сайт
Изработка на професионални сайтове. Занимаваме се професионално с уеб дизайн услуги от 15 години.
Можете да разгледате нашите дизайни тук: https://www.follol.com/bg/demo-website-designs/
http://obiavidnes.com/obiava/151093/izrabotka-na-sayt

Почивайте и се забавлявайте в Престиж Делукс Аквапарк Клуб, Златни пясъци
Престиж Делукс Аквапарк Клуб е 4-звезден семеен хотел в Златни пясъци. Освен всички необходим удобства, хотелът
разполага и с аквапарк, който предлага два басейна за възрастни и деца, открити и закрити водни пързалки, пул бар и
други.
http://obiavidnes.com/obiava/151092/pochivayte-i-se-zabavlyavayte-v-prestij-deluks-akvapark-klub-zlatni-pyasyci

kamagra raztvorimi
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. Kamagra РАЗТВОРИМИ е секс стимулант, който се
разтваря във вода и е с много приятен тонизиращ вкус. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/151091/kamagra-raztvorimi

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/151090/kamagra-gel

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/151089/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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