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Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152641/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152640/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152639/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152638/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152637/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152636/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152635/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152634/kurs--vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152633/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152632/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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: 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152631/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152630/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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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 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, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152629/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160,0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152628/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152627/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професии:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН ”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате
Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност
или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заемал
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/152626/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie
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заеми без обезпечение. бързо одобрение
Предлагаме финансова помощ от 6 000 лв. До 500 000 лв. Без обезпечение. Нашите услуги са гарантирани. свържете се с
мен днес
имейл: 2324company@gmail.com
Viber: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/152625/zaemi-bez-obezpechenie-byrzo-odobrenie

Професионален курс „Мъжко подстригване и бръснарство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс «Мъжко подстригване и бръснарство» по утвърдени
програми от МОН и ЕС като издава легитимно държавно Удостоверение.
Изучавате:
- Класическо мъжко подстригване,
- Успоредни слоеве,
- Подстригване с машинка,
- Творческо подстригване с използване на комбинации,
- Завършващо подстригване, оформяне на фигури,
- направата на модни мъжки и дамски прически,
- посрещане и изпращане на клиенти,
- почистване на фризьорският салон,
- дезинфекциране на фризьорските инструменти,
Практиката е във фризьорски салон.
Самостоятелна форма на обучение, съвременни методи на преподаване, практическа насоченост.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение е в удобно за вас време, със самостоятелна програма.
ЦПО е с лицензия № 2016121307.
тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, e-mail: cpokonsult_dm@abv.bg или https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152624/profesionalen-kurs-myjko-podstrigvane-i-brysnarstvo

Курс удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на 3D мигли за
сгъстяване
Комбиниран курс от най-популярните системи за удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на
3D мигли за сгъстяванеи Russian Volume.
Обучение за техниките „Косъм по косъм” или 3D/4D/5D/6D/7D и Russian Volume
Теоретично и практическо обучение за надграждане на придобити знания в областта на миглопластиката. Обучението
предоставя тънкости и похвати при комбинирането и изграждането на мигли. Отделя се основно внимание на
задължителните хигиенни изисквания преди, по време и след процедурата. Изучават се всички известни възможни
алергични реакции, които могат да повлияят качеството на работата върху клиента. Запознават се с най-често
срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и
изграждане на миглите. Подход към клиентите преди началото на процедурата, поведението след процедурата.
Курсът по вграждане на миглив ключва теоретична и практическа подготовка. Групите са малки с цел да се обърне
индивидуално внимание на всеки от обучаваните. Курсистите разполагат със самостоятелни работни места и комплект
материали. Всички необходими продукти и оборудване са предоставени от обучителния център и са включени в таксата
за обучение
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/152623/kurs-udyljavane-i-sgystyavane-na-migli-kosym-po-kosym-i-postavyane-na-3d-migli-

Професионален курс „Микроблейдинг“
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МИКРОБЛЕЙДИНГ
подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
Изискване към курсистите: Да подсигурят модел за третия, практически ден от обучението

Интензивният Курс е

При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
Ден I Теория, Демонстрация и Практически упражнения
Програма:
Връчване на стартов пакет – теоретична част за самоподготовка
• История на Микроблейдинг
• Анатомия. Типове кожи
• Показания и противопоказания
• Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия
• Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите
• Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа
• Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техники на смесване на
цветове. Правилно определяне на цвета за клиента
• Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа
• Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата
• Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхното предотвратяване
• Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата
• Демонстрация на процедура по Микроблейдинг върху жив модел
- оформяне на вежди, измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне на пигмент с микроблейдинг
• Рисуване. Основни техники на рисуване косъм по косъм
• Видове вежди според формата. Рисуване от курсистите върху макети
• Практика от курсистите върху симулативна кожа
Време за дискусия и въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху макети и симулативна кожа.
Ден II Практика върху симулантни макети и сухи тренировки
• Преглед на задачите за самостоятелна работа
• Обобщение на теорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата
Тренинг по рисуване и подготовка за татуиране
Практически упражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху симулативна кожа.
Практически тренинг за изграждане на правилна форма на веждите.
Практически упражнения с курсистите по двойки
Ден III Практика върху жив модел
Преглед на задачите за самостоятелна работа
Последни инструкции за процедурата.
Изграждане на правилна форма върху живи модели.
• Стартиране на практика на курсистите върху живи модели с техника Микроблейдинг
Преглед и коментар върху извършената процедура от курсистите.
Време за въпроси и дискусия.
Снимки с моделите за портфолио.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152622/profesionalen-kurs-mikrobleyding
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Курс “Класически масаж” второ ниво
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Антицелулитен масаж
2. Вакуумен масаж (вендузи)
3. Меден масаж (апи терапия)
4. Козметичен масаж на лице
5. Рефлекторен масаж върху ходила и длани
6. Крио масаж
7. Солеви масаж
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152621/kurs-klasicheski-masaj-vtoro-nivo

КУРС “Класически - Шведски масаж”
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Теоретична концепция в класическия - шведски масаж
2. Показания и противопоказания, хигиенни изисквания
3. Анатомия - физиология (мускули, кости, нервна система)
4. Видове масажи в класическия масаж - лечебен, релаксиращ, спортен тунизиращ, антицелулитен
5. Основни масажни техники и похвати
6. Практическо изпълнение на частичен и цялостен масаж
7. Практични техники за използване тялото на масажиста за изпълнение на терапията (лесно, щадящо и ефективно
въздействие)
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152620/kurs-klasicheski---shvedski-masaj

Професионален курс „Грим“
София, Кърджали, Перник
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по „ГРИМ“ по утвърдени програми от МОН и ЕС,.
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
По време на курса ще изучавате:
- Видове лица според овала
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- Подготовка на лицето за грим. Бяла козметика
- Видове основа за грим –цветове , индивидуален подбор според клиента
- Етапи за нанасяне на грима
- Обработка на очите
http://obiavidnes.com/obiava/152619/profesionalen-kurs-grim

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате
възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други
длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152618/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152617/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152616/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „НОКТОПЛАСТИКА“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по НОКТОПЛАСТИКА. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Обзавеждане и организация на работното място
-Хигиенни изисквания за прилагане на ноктопластика
- Необходими инструменти и материали и тяхното използване
- Техника на работа, техника на безопасност и хигиена на работа,
- Техники за удължаване на ноктите чрез изграждане с УВ гел
- Перманентен френски, Докорации с цветни гелове
- Поддръжка на ноктопластика
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152615/profesionalen-kurs-noktoplastika
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Професионален курс „Маникюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА.
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Здравословни и безопасни условия на труд
- Анатомия на нокътя
- Растеж на ноктите
- Заболявания на ноктите
- Оборудване на работното място
- Инструменти и пособия
- Отстраняване на лака
- Оформяне на ноктите
- Омекотяване на кутикулата
- Полиране на ноктите
- Масаж на ръцете
- Техника и технология на поставяне на гел лак
- Декорации – техника и технология на поставяне
- Видове маникюр, френски маникюр
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152614/profesionalen-kurs-manikyur

Професионален курс „Фризьорство”
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
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който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152613/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Професионален курс „Козметика”
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152612/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” (на барове, дискотеки,
ресторанти и пасажерски кораби), специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152611/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Сладкар“ дистанционно обучение (за цялата страна)
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152610/kurs-sladkar-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “ГОТВАЧ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни
изделия и напитки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152609/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “РЕСТОРАНТЬОР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152608/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Камериер” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152607/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството,
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специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152606/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “ХОТЕЛИЕР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на
хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152605/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Помощник пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Помощник пътен строител”, специалност “Пътища,
магистрали и съоръжения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152604/kurs-pomoshtnik-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на
пътища, магистрали и съоръжения към тях”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152603/kurs-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152602/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820502 Външни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152601/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Монтажник на ВиК мрежи” - дистанционно обучение
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”
Специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152600/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno--obuchenie

курс “Строител-монтажник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК“ СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Стоманобетонни конструкции,
- Метални конструкции,
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- Сухо строителство,
- Дограма и стъклопоставяне,
- Изолации в строителството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152599/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс “Строител“ дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина
Професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ“,
СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Кофражи,
- Армировка и бетон,
- Зидария,
- Мазилки и шпакловки,
- Вътрешни облицовки и настилки,
- Външни облицовки и настилки,
- Бояджийски работи,
- Строително тенекеджийство,
- Покриви.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152598/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение (за цялата
страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно
строителство”. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152597/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
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архитектура”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно
с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на
придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя. Придобивате пълна правоспособност на професията –
заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник", могат да заемат
длъжностите Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство
(хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на
метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско строителство. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152596/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс „Шивач” ПЕТЪРЧ, СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, БЛАГОЕВГРАД
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Шивач”, специалност “Шивачество”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152595/kurs-shivach---petyrch-sofiya-kyrdjali-blagoevgrad

Курс „Електротехник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152594/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален
регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
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• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152593/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс"Координатор по безопасност и здраве в строителството"
Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се
изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/152592/kurskoordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152591/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

Rent a car, коли под наем, София - Rentit.bg - коли под наем, rent a car, автомобили под наем.
Ниски
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/152590/rent-a-car-koli-pod-naem-sofiya---rentitbg---koli-pod-naem-rent-a-car-avtomo

Евтини специализирани превози за групи до 8 човека
Микробус 8+1 места извършва евтини специални пътнически превози за организирани групи от 1 до 8 човека в
страната и чужбина на уговорени предварително ниски цени на тел0887485029-Баков
http://obiavidnes.com/obiava/152589/evtini-specializirani-prevozi-za-grupi-do-8-choveka

Монитор Acer KG271Ubmiippx (UM.HX1EE.032)
Монитор Acer KG271Ubmiippx (UM.HX1EE.032), 27" (68.58 cm) TN панел, WQHD, 1ms, 100,000,000:1, 350 cd/m2, Display
Port, HDMI, AUX
http://obiavidnes.com/obiava/152588/monitor-acer-kg271ubmiippx-umhx1ee032

Калъф за таблет Samsung Tab S3
Калъф за таблет Samsung Tab S3, оригинален Samsung Book Cover, бял
http://obiavidnes.com/obiava/152587/kalyf-za-tablet-samsung-tab-s3

Таблет Acer Iconia B3-A42-K8B6 (NT.LETEE.006) бял
Таблет Acer Iconia B3-A42-K8B6 (NT.LETEE.006) бял, 4G/LTE, 10.1" (25.65 cm) WXGA IPS HD дисплей, четириядрен Cortex
A53 1.3 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+ microSD слот), 5.0 & 2.0 MPix камера, Android, , 550g
http://obiavidnes.com/obiava/152586/tablet-acer-iconia-b3-a42-k8b6-ntletee006-byal

32GB USB Flash Drive Corsair Padlock 3
32GB USB Flash Drive Corsair Padlock 3, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152585/32gb-usb-flash-drive-corsair-padlock-3
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Калъф за Samsung Galaxy S8
Калъф за Samsung Galaxy S8, Dream Clear Cover, Samsung EF-QG950CPEGWW, розов
http://obiavidnes.com/obiava/152584/kalyf-za-samsung-galaxy-s8

Мултифункционално мастиленоструйно устройство DCP-T710W
Мултифункционално мастиленоструйно устройство DCP-T710W, цветен, принтер/копир/скенер, 6000 x 1200dpi, 27
стр/мин, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/152583/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-dcp-t710w

Проектор Acer A1500 с подарък екран T87-S01MW
Проектор Acer A1500 с подарък екран T87-S01MW, DLP, Full HD (1920 x 1080), 20 000:1, 3100 lm, HDMI, USB, S-Video
http://obiavidnes.com/obiava/152582/proektor-acer-a1500-s-podaryk-ekran-t87-s01mw

Слушалки Defender Bravo HN-015
Слушалки Defender Bravo HN-015, микрофон, дължина на кабела: 2.1м, черни
http://obiavidnes.com/obiava/152581/slushalki-defender-bravo-hn-015

Смартфон Xiaomi Redmi S2 (сив)
Смартфон Xiaomi Redmi S2 (сив), поддържа 2 sim карти, 5.99" (15.21 cm) HD+ IPS дисплей, осемядрен Cortex-A53 2.0 GHz,
3GB RAM, 32GB Flash памет (+ microSD слот), 12,0 + 5,0 MPix & 16 MPix, Android, 170g
http://obiavidnes.com/obiava/152580/smartfon-xiaomi-redmi-s2-siv

Лаптоп Lenovo IdeaPad 520s (81BL00BCBM)(златист)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 520s (81BL00BCBM)(златист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 14.0"
(35.56 cm)Full HD IPS Аnti-glare Display, (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 1x USB Type-C, Free DOS, 1.7KG
http://obiavidnes.com/obiava/152579/laptop-lenovo-ideapad-520s-81bl00bcbmzlatist

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
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С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152578/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152577/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72

Телевизор LG 49LK6100PLB
Телевизор LG 49LK6100PLB, 49"(124.46 cm) Full HD Smart LED TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/152576/televizor-lg-49lk6100plb

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
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максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152575/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152574/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
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Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152573/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152572/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
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необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152571/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Проектор Acer P6200S с подарък екран T87-S01MW
Проектор Acer P6200S с подарък екран T87-S01MW, DLP, WUXGA (1920x1200), DLP, 3D Ready, 20 000:1, 5000 lm, HDMI,
USB, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/152570/proektor-acer-p6200s-s-podaryk-ekran-t87-s01mw

Раница за лаптоп Defender Everest 15.6'(39.62cm)
Раница за лаптоп Defender Everest 15.6'(39.62cm), органайзър с цип, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152569/ranica-za-laptop-defender-everest-1563962cm

Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 510 (90G800J4BG)
Настолен компютър Lenovo IdeaCentre 510 (90G800J4BG), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400 3.0/3.5 GHz, nVidia
GeForce GTX1050 2GB, 8GB DDR4, 1TB HDD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/152568/nastolen-kompyutyr-lenovo-ideacentre-510-90g800j4bg

SSD 256GB Samsung PM981(MZVLB256HAHQ)
SSD 256GB Samsung PM981(MZVLB256HAHQ), PCI Express Gen3 x4, M2 2280, скорост на четене 2800MB/s, скорост на
запис 1100MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/152567/ssd-256gb-samsung-pm981mzvlb256hahq

Калъф за Samsung Galaxy J6
Калъф за Samsung Galaxy J6, оригинален, Samsung EF-PJ600CBEGWW, черен
http://obiavidnes.com/obiava/152566/kalyf-za-samsung-galaxy-j6

Телевизор Philips 50PUS6703/12
Телевизор Philips 50PUS6703/12, 50" (127 cm) 4K Ultra HD Smart LED, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, 3x HDMI, 2x
USB
http://obiavidnes.com/obiava/152565/televizor-philips-50pus670312

Външна батерия/power bank Asus ZenPower Slim
Външна батерия/power bank Asus ZenPower Slim, 3000mAh, 1x 5V/1А USB 2.0 A(ж), черна
http://obiavidnes.com/obiava/152564/vynshna-bateriyapower-bank-asus-zenpower-slim

Телевизор Philips 39PHS4112/12
Телевизор Philips 39PHS4112/12, 39" (99.06 cm) HD LED TV, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/152563/televizor-philips-39phs411212
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Телевизор Philips 65PUS8503/12
Телевизор Philips 65PUS8503/12, 65" (165.1 cm) 4K Ultra HD Smart LED, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 2x
USB, Android
http://obiavidnes.com/obiava/152562/televizor-philips-65pus850312

Лаптоп Dell Inspiron 5378 (5397184159019)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 5378 (5397184159019)(сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7130U 2.7 GHz, 13.3"(33.78 cm) Full HD
Glare (Dell Truelife) Display(HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10, 1.71 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152561/laptop-dell-inspiron-5378-5397184159019siv

Switch Dahua PFS3008-8GT-60
Switch Dahua PFS3008-8GT-60, 1000Mbps, 8 портов, неуправляем, 60W
http://obiavidnes.com/obiava/152560/switch-dahua-pfs3008-8gt-60

Монитор LG 22MT49VF-PZ
Монитор LG 22MT49VF-PZ, 21.5"(54.61 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVB-/T2/C/S2, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/152559/monitor-lg-22mt49vf-pz

Switch Dahua PFS3006-4ET-60
Switch Dahua PFS3006-4ET-60, 1000Mbps, 4 портов, неуправляем, 60W
http://obiavidnes.com/obiava/152558/switch-dahua-pfs3006-4et-60

Motorola Moto G6 (черен)
Motorola Moto G6 (черен), поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.48 cm) Full HD+ IPS дисплей, осемядрен Qualcomm Snapdragon™
450 1,8 GHz,3GB RAM, 32GB Flash памет (+ microSD слот), двойна основна камера 12.0 + 5.0 MPix и 8 MPix задна,
Android, 167g
http://obiavidnes.com/obiava/152557/motorola-moto-g6-cheren

Слушалки Dell UC350 Pro
Слушалки Dell UC350 Pro, микрофон, USB, 3.5mm jack, черни
http://obiavidnes.com/obiava/152556/slushalki-dell-uc350-pro

Дестилатори за вода
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/152555/destilatori-za-voda

Лаптоп Dell G3 3779 (5397184158975)
Лаптоп Dell G3 3779 (5397184158975), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 17.3"(43.94 cm) Full HD IPS
Anti-Glare Display&NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, 1x USB 3.1 Gen 2, Ubuntu, 3.27 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152554/laptop-dell-g3-3779-5397184158975
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Купувам земеделска земя в следните области: Враца, Монтана,Плевен и Видин.
Купувам обработваеми земеделски земи в :
- област Монтана – във всички села на общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Лом, Якимово
- област Враца – във всички села на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мизия, Оряхово,
Хайредин
- област Плевен – във всички села на общините Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг
- област Видин – във всички села на общините Брегово, Бойница, Ново Село, Видин, Кула, Грамада, Димово, Ружинци,
Макреш
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/152553/kupuvam-zemedelska-zemya-v-slednite-oblasti-vraca-montanapleven-i-vidin

IP камера AVTECH AVN801
IP камера AVTECH AVN801, Cube камера, 1280 x 720Mpix, обектив 3.8mm, MJPEG/MPEG4, вътрешна, PoE, безжична,
Аудио G.711 / G.723, с обектив
http://obiavidnes.com/obiava/152552/ip-kamera-avtech-avn801

ФАТУМ-покани за рожден ден
ФАТУМ- изработка на покани за рожден ден.
http://obiavidnes.com/obiava/152551/fatum-pokani-za-rojden-den

Motorola Moto E5 (сив)
Motorola Moto E5 (сив), поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.48 cm) HD+ IPS дисплей, четириядрен Cortex-A53 1.4 GHz, 2GB
RAM, 16GB Flash памет (+ microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 174g
http://obiavidnes.com/obiava/152550/motorola-moto-e5-siv

Лаптоп Dell G3 3779 (5397184158951)
Лаптоп Dell G3 3779 (5397184158951), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 17.3"(43.94 cm) Full HD IPS
Anti-Glare Display&NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB, 128GB SSD, 1x USB 3.1 Gen 2, Ubuntu, 3.27
kg
http://obiavidnes.com/obiava/152549/laptop-dell-g3-3779-5397184158951

IP камера TVT TD-7453AЕ(D/FZ/SW/IR3)
IP камера TVT TD-7453AЕ(D/FZ/SW/IR3), AHD камера, 2560 х 1920(5.0MP@25 кад./сек.), обектив 3.3-12 mm, IR
осветлениедо 50 метра, външна, безжична, видео изход 50Hz, 75
http://obiavidnes.com/obiava/152547/ip-kamera-tvt-td-7453aedfzswir3

Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-1623WE
Мултифункционално лазерно устройство Brother DCP-1623WE, монохромен, принтер/копир/скенер, 2400 x 600 dpi,
20стр/мин, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/152545/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-brother-dcp-1623we

Лаптоп Acer Aspire Nitro 5
Лаптоп Acer Aspire Nitro 5, AN515-52-59R0 (NH.Q3XEX.006), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8300H 2.3/4.0 Ghz,
15.6"(39.62 cm) Full HD IPS Anti-Glare Display&nVidia GeForce GTX 1060 6GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux, 2.70 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152540/laptop-acer-aspire-nitro-5
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Мишка Dell WM126
Мишка Dell WM126, безжична, оптична (1000 dpi), USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/152539/mishka-dell-wm126

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се от НАЙ – НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр. София за шофьорски курс!
ЦЕНА – 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ
* - 259 лв. шофьорски курс
* - 240 лв. такси за всички изпити
Най – ниската цена за шофьорски курс!
Без скрити такси!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение!
Следващ курс от 25.06.2018 г.
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/152538/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Италиански език – интензивен курс B1.1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво B1.1. Начало : 02.07.2018 всеки понеделник,
сряда и петък от 09:30 до 11.30ч. Продължителността на курса 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.
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/152537/italianski-ezik--intenziven-kurs-b11

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/152536/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Апартаменти за продажба - бул. България
Сгрда А3 проектирана от Софбилд предлага луксозни апартаменти за продажба на топ локация в град София - бул.
България. Апартаментите са просторни, има паркинг и складови помещения. Качеството на средата определя
качеството на живота!
http://obiavidnes.com/obiava/152535/apartamenti-za-prodajba---bul-bylgariya
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IP камера TVT TD-7554AЕ(D/SW/IR1)
IP камера TVT TD-7554AЕ(D/SW/IR1), куполна, 2560 х 1920(5.0MP@25 кад./сек.), обектив 3.6mm, IR осветеност (до 20
метра), вътрешна, безжична, видео изход50Hz/75
http://obiavidnes.com/obiava/152534/ip-kamera-tvt-td-7554aedswir1

Сервиз
Ремонт на електроинструменти Спарки Елтос.Продажба на машини и резервни части.
http://obiavidnes.com/obiava/152533/serviz

Лаптоп Dell XPS 9570 (5397184159057)(сребрист)
Лаптоп Dell XPS 9570 (5397184159057)(сребрист), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6"(39.62 cm)
4K UHD Anti-Glare Touch Display&NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Thunderbolt 3,
Windows 10, 1.80 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152532/laptop-dell-xps-9570-5397184159057srebrist

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвчащи Е Един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/152531/kamagra-dyvchashta

Лаптоп Dell Inspiron 5770 (5397184100417)(сребрист)
Лаптоп Dell Inspiron 5770 (5397184100417)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz,
17.3"(43.94 cm) Full HD Anti-Glare Display&AMD Radeon 530 4GB(HDMI), 16GB DDR4, 2TB HDD, 256GB SSD, Ubuntu, 2.79
kg
http://obiavidnes.com/obiava/152530/laptop-dell-inspiron-5770-5397184100417srebrist

Лаптоп Dell Inspiron 5770 (5397184100400)
Лаптоп Dell Inspiron 5770 (5397184100400), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 17.3"(43.94 cm) Full
HD Anti-Glare Display&AMD Radeon 530 4GB(HDMI), 16GB DDR4, 2TB HDD, 256GB SSD, Ubuntu, 2.79 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152529/laptop-dell-inspiron-5770-5397184100400

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, RAIDMAX RF-120XG, 3-pin/4-pin, 1200rpm
http://obiavidnes.com/obiava/152528/ventilator-120mm

IP камера TVT TD-9426S1(D/PE/AR3)
IP камера TVT TD-9426S1(D/PE/AR3), корпусна, 1280 x 1024(1.3MP@25 кад./сек.), фиксиран обектив 3.6mm, H.264, IR
осветление до 50 метра, 1 x RJ45 100Mbps, с обектив
http://obiavidnes.com/obiava/152527/ip-kamera-tvt-td-9426s1dpear3

Лаптоп Dell Inspiron 5379 (5397184159026)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 5379 (5397184159026)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 13.3"(33.78 cm)
Full HD Glare Touch Display(HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Windows 10, 1.62 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152526/laptop-dell-inspiron-5379-5397184159026siv

Switch Dahua PFS6428-24T
Switch Dahua PFS6428-24T, 96Mpps, 24 портов, 40GE SFP+/GE SFP port x 4

Страница 29/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

http://obiavidnes.com/obiava/152525/switch-dahua-pfs6428-24t

Комутатор Dahua PFS4420-16GT-250
Комутатор Dahua PFS4420-16GT-250, 16GE PoE+, 4GE, L2 web управление, 250W
http://obiavidnes.com/obiava/152524/komutator-dahua-pfs4420-16gt-250

Лаптоп Dell G3 3779 (5397184100530)
Лаптоп Dell G3 3779 (5397184100530), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8300H 2.3/4.0 GHz, 17.3"(43.94 cm) Full HD
IPS Anti-Glare Display&NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD+128GB SSD, Ubuntu, 3.27 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152523/laptop-dell-g3-3779-5397184100530

Лаптоп Acer Aspire 5 A515-51G-308T (NX.GVMEX.030)
Лаптоп Acer Aspire 5 A515-51G-308T (NX.GVMEX.030), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7020U 2.30 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Anti-Glare Display & GF MX130 2GB, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type C, Linux, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152522/laptop-acer-aspire-5-a515-51g-308t-nxgvmex030

Лаптоп Dell Inspiron 3567(5397184100394)
Лаптоп Dell Inspiron 3567(5397184100394), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0 GHz, 15.6"(39.62 cm) Full HD Anti-Glare
Display(HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Ubuntu, 2.25 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152521/laptop-dell-inspiron-35675397184100394

Комплект GENIUS KB-8000X
Комплект GENIUS KB-8000X,безжични клавиатура и мишка, кирилизирана клавиатура, 1200dpi, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/152513/komplekt-genius-kb-8000x

apcalis/cialis
Apcalis / Cialis е просто с две думи страхотен секс стимулант. Какво точно е Apcalis / Cialis? Това е циалис, но не на
таблетки, а на гелчета с различни вкусове. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/152512/apcaliscialis

Лаптоп Acer Aspire 5 A515-51G-3611 (NX.GVLEX.026)
Лаптоп Acer Aspire 5 A515-51G-3611 (NX.GVLEX.026), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7020U 2.30 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD Anti-Glare Display & GF MX130 2GB, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB Type C, Linux, 2.20 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152511/laptop-acer-aspire-5-a515-51g-3611-nxgvlex026

Телевизор LG 65SK8500PLA
Телевизор LG 65SK8500PLA, 65"(165.1 cm) 4K Ultra HD Smart LED TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Di, 4x HDMI,
3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/152510/televizor-lg-65sk8500pla

Sexshop за еротично бельо и секс играчки. Купи онлайн!
Купете на ниски цени еротично бельо, вибратори, секс играчки,
дилда. 100% гарантирана дискретност при доставка от нашият секс магазин!
http://obiavidnes.com/obiava/152509/sexshop-za-erotichno-belyo-i-seks-igrachki-kupi-onlayn

iMatrak - Матрак за теб. Онлайн магазин за матраци.
Голямо разнообразие от матраци и продукти за съня. Само утвърдени марки
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матраци с отстъпки до -50%. Качество и комфорт.
http://obiavidnes.com/obiava/152508/imatrak---matrak-za-teb-onlayn-magazin-za-matraci

Климатици Перник
Климатици София, Перник, Дупница и Пловдив. Евтини и качествени
климатици с монтаж и оглед на място. Известни и най-добрите марки.
Ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/152507/klimatici-pernik

bet365 с Бонус от 100 лв. за нова регистрация
Регистрация в bet365 сега ти носи 100 лв. бонус за нови клиенти.
Ето как да вземеш бонуса
http://obiavidnes.com/obiava/152506/bet365-s-bonus-ot-100-lv-za-nova-registraciya

Разговорен английски
Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152505/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
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languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152504/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
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/152503/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost
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Fallout 76
Fallout 76, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/152502/fallout-76

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/152501/kamagra-gold

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
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/152500/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Съботен курс по фински език – В1.1 ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език ниво В1.1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка събота, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 2.06.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152499/syboten-kurs-po-finski-ezik--v11-nivo

Курс по шведски език 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/152498/kurs-po-shvedski-ezik-pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти

Страница 33/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 18.06.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152497/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 19.06.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152496/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 19.06.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152495/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 19.06.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152494/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 20.06.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152493/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 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/152492/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

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/152491/vecheren-kurs-po-ispanski-a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – С1 ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък
от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/152490/kurs-po-portugalski-ezik--s1-nivo

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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152489/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски С1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език за ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.00
до 20.00 часа. Цена 250 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/152488/vecheren-kurs-po-portugalski-s1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152487/kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 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/152486/kurs-po-italianski-ezik--b11

Интензивен курс италиански език B1.1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво B1.1. Начало : 02.07.2018 всеки понеделник,
сряда и петък от 09:30 до 11.30ч. Продължителността на курса 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.
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/152485/intenziven-kurs-italianski-ezik-b11

sexstimulanti gin seng max
Gin Seng Max не само е най-търсения секс стимулант, но е направен напълно натурално от билкови екстракти.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/152483/sexstimulanti-gin-seng-max

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/152482/detektivska-agenciya-star-0885350440

Джой Оптикс предлага невероятни промоции
През месец юни в оптики Джой можете да откриете невероятни промоции. Ако ви трябват диоптрични стъкла или
рамки, слънчеви очила, контактни лещи илли просто иската да прегледате своето зрение посетете някоя от оптиките
на Джой Оптикс. За повече информация за актуалните промоции може да посетите и сайта ни.
http://obiavidnes.com/obiava/152481/djoy-optiks-predlaga-neveroyatni-promocii

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/152480/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

отслабни с лида
Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо отслабване.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/152473/otslabni-s-lida

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
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страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152472/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152471/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
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• 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152470/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152469/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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152468/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152467/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.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152466/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152465/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
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“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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152464/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152463/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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152462/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152461/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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152460/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152459/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152458/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152457/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152456/kurs-stroitel---montajnik-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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152455/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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152454/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс „Покриви” - Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ПОКРИВИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изграждане и ремомнт на покривни
покрития, Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища,
асфалтаджия.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152453/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”

Страница 48/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152452/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152451/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”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152450/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152449/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152448/kurs--mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ЗИДАРИЯ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Зидар на комини, Монтажник на панели (на
формовани блокове), зидар на сгради (конструкции), задаромазач, каменоделец, зидар на облицовки, зидар на сгради,
строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152447/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
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152446/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Кофражи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник на скеле, Монтажник на строителни
подпори, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист на
бетонни отливки, Монтажник на стоманобетонни конструкции и изделия
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152445/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.
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- 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/152444/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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152443/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

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
http://obiavidnes.com/obiava/152442/kamagra-gel

Лаптоп Lenovo 320-15IKB (81BG00T9BM)
Лаптоп Lenovo 320-15IKB (81BG00T9BM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD TN Anti-Glare Display&NVIDIA GeForce MX150 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 2.2
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kg
http://obiavidnes.com/obiava/152441/laptop-lenovo-320-15ikb-81bg00t9bm

Switch Netgear XS512EM-100EUS
Switch Netgear XS512EM-100EUS, 12x 10G ports, 2x 10G SFP+ ports
http://obiavidnes.com/obiava/152440/switch-netgear-xs512em-100eus

Switch Netis PE6105
Switch Netis PE6105, 5x 10/100Mbps, PoE/802.3at/af
http://obiavidnes.com/obiava/152439/switch-netis-pe6105

Range extender/екстендър Netgear Nighthawk X4S EX7500-100PES
Range extender/екстендър Netgear Nighthawk X4S EX7500-100PES, 2.4GHz(400Mbps), 5GHz(2x 866Mbps),
http://obiavidnes.com/obiava/152438/range-extenderekstendyr-netgear-nighthawk-x4s-ex7500-100pes

черна мравка
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/152437/cherna-mravka

SFP модул Netgear AXM765-10000S
SFP модул Netgear AXM765-10000S, SFP+ към 10G Base-T, до 30m, Single-mode
http://obiavidnes.com/obiava/152436/sfp-modul-netgear-axm765-10000s

Оптичен пач кабел Netgear AXC767-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC767-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 7m
http://obiavidnes.com/obiava/152435/optichen-pach-kabel-netgear-axc767-10000s

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/152434/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Оптичен пач кабел Netgear AXC765-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC765-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 5m
http://obiavidnes.com/obiava/152433/optichen-pach-kabel-netgear-axc765-10000s

lida шише
Бързо, трайно и ефикасно отслабване
100 % билков продукт. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/152432/lida-shishe

Лаптоп Lenovo 320-15IKB (81BG00T8BM)(червен)
Лаптоп Lenovo 320-15IKB (81BG00T8BM)(червен), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, Full HD TN
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Anti-Glare Display&NVIDIA GeForce MX150 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 2.2 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152431/laptop-lenovo-320-15ikb-81bg00t8bmcherven

Crazy Kids - Детски дрехи и обувки
Мода, Дизайн и Качество - това са нещата, които предлагаме на щастливите родители, които се доверяват на нашият
прецизен избор и умения при предлагането на Бебешки, Детски дрехи и обувки, а също така и дрехи и обувки за млади
Дами и Господа до 16 години.
Присъстваме на пазара повече от 15 години и вярваме, че нашата основна задача е да осигурим най-ефективният, прост
и удобен начин за решения на клиентския проблем при избора на Дрехи или Обувки за деца от 0 до 16 години.
http://obiavidnes.com/obiava/152430/crazy-kids---detski-drehi-i-obuvki

TM Elixir Био чай - Онлайн магазин за чайове
Това е мястото на качествените свежи билки, такива каквито помните от детството или от последното ви ходене в
балкана миналата седмица. Ухайни, красиви растения които ви придружават в студените дни и нощи и запечатват в
аромата си вашите истории. Ние само ги споделяме.
http://obiavidnes.com/obiava/152429/tm-elixir-bio-chay---onlayn-magazin-za-chayove

Оригинални маркови часовници - Timedix
Timedix Ви предлага подбрани маркови часовници на намалени цени. Всички наши продукти са 100% оригинални модели на
световноизвестни марки. При нас можете да откриете ликвидационна стока на модели от настоящи и минали колекции,
които сте мислели, че вече няма да срещнете никога! Не само това, ние ви ги предлагаме на възможно най-ниски цени. По
някои от продуктите ни може да имат минимални забележки, но те ще бъдат предварително упоменати. Всеки продукт
минава през внимателна проверка от опитен часовникар, за да сме сигурни, че до вас достига НАЙ-ДОБРОТО!
http://obiavidnes.com/obiava/152428/originalni-markovi-chasovnici---timedix

Оптичен пач кабел Netgear AXC7620-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC7620-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 20m
http://obiavidnes.com/obiava/152427/optichen-pach-kabel-netgear-axc7620-10000s

ginseng max
Ginseng Max революционен продукт, комбиниращ действието 13 билки, който гарантира оптимално сексуално
представяне. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/152424/ginseng-max

Оптичен пач кабел Netgear AXC7615-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC7615-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 15m
http://obiavidnes.com/obiava/152423/optichen-pach-kabel-netgear-axc7615-10000s

Оптичен пач кабел Netgear AXC7610-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC7610-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 10m
http://obiavidnes.com/obiava/152422/optichen-pach-kabel-netgear-axc7610-10000s

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
Възможност за индивидуално обучение и посещения в офиса в удобно за курсиста време .
Не е необходимо да се купува учебник - школата предлага собствена система и методика, високо квалифицирани
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преподаватели , видео и аудио уроци .
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/152421/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 .
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/152420/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси.
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/152419/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Професионален курс „Мъжко подстригване и бръснарство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс «Мъжко подстригване и бръснарство» по утвърдени
програми от МОН и ЕС като издава легитимно държавно Удостоверение.
Изучавате:
- Класическо мъжко подстригване,
- Успоредни слоеве,
- Подстригване с машинка,
- Творческо подстригване с използване на комбинации,
- Завършващо подстригване, оформяне на фигури,
- направата на модни мъжки и дамски прически,
- посрещане и изпращане на клиенти,
- почистване на фризьорският салон,
- дезинфекциране на фризьорските инструменти,
Практиката е във фризьорски салон.
Самостоятелна форма на обучение, съвременни методи на преподаване, практическа насоченост.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение е в удобно за вас време, със самостоятелна програма.
ЦПО е с лицензия № 2016121307.
тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, e-mail: cpokonsult_dm@abv.bg или https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152418/profesionalen-kurs-myjko-podstrigvane-i-brysnarstvo
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Курс удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на 3D мигли за
сгъстяване
Комбиниран курс от най-популярните системи за удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на
3D мигли за сгъстяванеи Russian Volume.
Обучение за техниките „Косъм по косъм” или 3D/4D/5D/6D/7D и Russian Volume
Теоретично и практическо обучение за надграждане на придобити знания в областта на миглопластиката. Обучението
предоставя тънкости и похвати при комбинирането и изграждането на мигли. Отделя се основно внимание на
задължителните хигиенни изисквания преди, по време и след процедурата. Изучават се всички известни възможни
алергични реакции, които могат да повлияят качеството на работата върху клиента. Запознават се с най-често
срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и
изграждане на миглите. Подход към клиентите преди началото на процедурата, поведението след процедурата.
Курсът по вграждане на миглив ключва теоретична и практическа подготовка. Групите са малки с цел да се обърне
индивидуално внимание на всеки от обучаваните. Курсистите разполагат със самостоятелни работни места и комплект
материали. Всички необходими продукти и оборудване са предоставени от обучителния център и са включени в таксата
за обучение
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152417/kurs-udyljavane-i-sgystyavane-na-migli-kosym-po-kosym-i-postavyane-na-3d-migli-

Професионален курс „Микроблейдинг“
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МИКРОБЛЕЙДИНГ
подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
Изискване към курсистите: Да подсигурят модел за третия, практически ден от обучението

Интензивният Курс е

При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
Ден I Теория, Демонстрация и Практически упражнения
Програма:
Връчване на стартов пакет – теоретична част за самоподготовка
• История на Микроблейдинг
• Анатомия. Типове кожи
• Показания и противопоказания
• Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия
• Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите
• Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа
• Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техники на смесване на
цветове. Правилно определяне на цвета за клиента
• Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа
• Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата
• Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхното предотвратяване
• Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата
• Демонстрация на процедура по Микроблейдинг върху жив модел
- оформяне на вежди, измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне на пигмент с микроблейдинг
• Рисуване. Основни техники на рисуване косъм по косъм
• Видове вежди според формата. Рисуване от курсистите върху макети
• Практика от курсистите върху симулативна кожа
Време за дискусия и въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху макети и симулативна кожа.
Ден II Практика върху симулантни макети и сухи тренировки
• Преглед на задачите за самостоятелна работа
• Обобщение на теорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата
Тренинг по рисуване и подготовка за татуиране
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Практически упражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху симулативна кожа.
Практически тренинг за изграждане на правилна форма на веждите.
Практически упражнения с курсистите по двойки
Ден III Практика върху жив модел
Преглед на задачите за самостоятелна работа
Последни инструкции за процедурата.
Изграждане на правилна форма върху живи модели.
• Стартиране на практика на курсистите върху живи модели с техника Микроблейдинг
Преглед и коментар върху извършената процедура от курсистите.
Време за въпроси и дискусия.
Снимки с моделите за портфолио.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152416/profesionalen-kurs-mikrobleyding

Курс “Класически масаж” второ ниво
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Антицелулитен масаж
2. Вакуумен масаж (вендузи)
3. Меден масаж (апи терапия)
4. Козметичен масаж на лице
5. Рефлекторен масаж върху ходила и длани
6. Крио масаж
7. Солеви масаж
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152415/kurs-klasicheski-masaj-vtoro-nivo

КУРС “Класически - Шведски масаж”
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Теоретична концепция в класическия - шведски масаж
2. Показания и противопоказания, хигиенни изисквания
3. Анатомия - физиология (мускули, кости, нервна система)
4. Видове масажи в класическия масаж - лечебен, релаксиращ, спортен тунизиращ, антицелулитен
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5. Основни масажни техники и похвати
6. Практическо изпълнение на частичен и цялостен масаж
7. Практични техники за използване тялото на масажиста за изпълнение на терапията (лесно, щадящо и ефективно
въздействие)
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152414/kurs-klasicheski---shvedski-masaj

Професионален курс „Грим“
София, Кърджали, Перник
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по „ГРИМ“ по утвърдени програми от МОН и ЕС,.
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
По време на курса ще изучавате:
- Видове лица според овала
- Подготовка на лицето за грим. Бяла козметика
- Видове основа за грим –цветове , индивидуален подбор според клиента
- Етапи за нанасяне на грима
- Обработка на очите
http://obiavidnes.com/obiava/152413/profesionalen-kurs-grim

Релокация с помощта на Сивир Релокейшън
При промяна на Вашето местоживеене в чужда страна комуникацията с местни институции може да бъде истинско
изпитание за всеки чужденец. Нашият екип ще Ви ориентира в новата обстановка, ще Ви запознаем с местните
особености и ще организираме изпълнението на Вашите ангажименти на новото място.
http://obiavidnes.com/obiava/152412/relokaciya-s-pomoshtta-na-sivir-relokeyshyn

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате
възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други
длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152411/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И ПЕДИКЮР. ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152410/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
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0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152409/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „Фризьорство”
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152408/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Професионален курс „Козметика”
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152407/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” (на барове, дискотеки,
ресторанти и пасажерски кораби), специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152406/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Сладкар“ дистанционно обучение (за цялата страна)
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152405/kurs-sladkar-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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Курс “ГОТВАЧ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни
изделия и напитки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152404/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Оптичен пач кабел Netgear AXC761-10000S
Оптичен пач кабел Netgear AXC761-10000S, SFP+ към SFP+, Direct Attach Cable(DAC), 10 Gbps, 1m
http://obiavidnes.com/obiava/152403/optichen-pach-kabel-netgear-axc761-10000s

курс “РЕСТОРАНТЬОР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “Производство и
обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152402/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Камериер” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152401/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството,
специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152400/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “ХОТЕЛИЕР” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на
хотелиерството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152399/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Помощник пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Помощник пътен строител”, специалност “Пътища,
магистрали и съоръжения”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152398/kurs-pomoshtnik-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Пътен строител”, специалност “Строител на
пътища, магистрали и съоръжения към тях”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152397/kurs-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152396/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
канализационни мрежи, специалност 5820502 Външни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152395/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Монтажник на ВиК мрежи” - дистанционно обучение
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни
мрежи”
Специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152394/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno--obuchenie

курс “Строител-монтажник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК“ СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Стоманобетонни конструкции,
- Метални конструкции,
- Сухо строителство,
- Дограма и стъклопоставяне,
- Изолации в строителството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152393/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс “Строител“ дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строител, валидна в България и в чужбина
Професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛ“,
СПЕЦИАЛНОСТИ:
- Кофражи,
- Армировка и бетон,
- Зидария,
- Мазилки и шпакловки,
- Вътрешни облицовки и настилки,
- Външни облицовки и настилки,
- Бояджийски работи,
- Строително тенекеджийство,
- Покриви.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152392/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Строителен техник - Транспортно строителство“ Дистанционно обучение (за цялата
страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно
строителство”. Входящо ниво - средно образование.
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152391/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
архитектура”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от
работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно
с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на
придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя. Придобивате пълна правоспособност на професията –
заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник", могат да заемат
длъжностите Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство
(хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на
метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско строителство. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/152390/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Kурс „Шивач”
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Шивач”, специалност “Шивачество”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152389/kurs-shivach

Курс „Електротехник” дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома за Електротехник, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152388/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален
регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152387/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

"Координатор по безопасност и здраве в строителството" - дистанционен курс
Основание за провеждане на обучението:
Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква това обучение и документ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс "Координатор по безопасност и здраве в строителството" се
изисква от:
Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152386/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152385/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

JUNIOR IT ADMINISTRATOR
Ref. No.: BWP-JRIT01
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high quality services to both candidates and clients. The company respects the candidates
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and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
About our client:
A prominent financial institution on the Bulgarian market with more than 25+ years of successful history. With the helping hand of
all its employees, the company is not only trying to be one of the most reliable and innovative financial institutions in the country but
also to be good employer and partner to its personnel and customers in every step and initiative they take.
For its Sofia based IT team, together with our client we are seeking for an experienced:
JUNIOR IT ADMINISTRATOR
Main Responsibilities:
* Complete daily procedures as well perform Backup and Recovery;
* Perform user administration for the informational and accounting systems of the bank;
* Screen system logs during the execution of the procedures and report all incidents to the Senior specialist or to the Section Head;
* Help in solving of problems with the informational systems;
* Distribute, generate and deliver reports to users;
* Work on shifts.
Main Requirements:
* University degree in Computer Science, Informatics or Electronics or other IT relevant specialties;
* Work with MS Office applications (MS Outlook, MS Excel);
* Experience and/or good knowledge of Windows system administration;
* Experience with accounting/financial software designed for MS Windows environment is an advantage;
* Excellent knowledge of financial activities, regulations and business processes is a plus;
* Good level of English – written and spoken.
The company offers:
* Good remuneration package;
* Job training;
* Opportunity to develop in the field of Information Technologies;
* Participate in courses and short educational programs while working.
If you see yourself in this role, don't hesitate and send your CV in English.
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidate 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/152384/junior-it-administrator

Intel NUC Kit NUC7i5DNHE
Intel NUC Kit NUC7i5DNHE, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300U 2.6/3.5GHz, без памет (2x SO-DIMM DDR4 up to 32GB),
без твърд диск(M.2 and 2.5"), Wi-Fi, Bluetooth, LAN1000, 4x USB 3.0, 2x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/152383/intel-nuc-kit-nuc7i5dnhe

Стойка за слушалки
Стойка за слушалки, Speedlink EXCEDO Gaming Headset Stand, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152382/stoyka-za-slushalki

Охлаждане за процесор CoolerMaster Hyper H411R
Охлаждане за процесор CoolerMaster Hyper H411R, съвместимост с LGA 2066/2011-3/2011/1151/1150/1155/1156/1366/775
& AMD AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1
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http://obiavidnes.com/obiava/152381/ohlajdane-za-procesor-coolermaster-hyper-h411r

Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE
Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300U 2.6/3.5GHz, без памет (2x SO-DIMM DDR4 up to
32GB), без твърд диск(M.2 SSD), Wi-Fi, Bluetooth, LAN1000, 4x USB 3.0, 2x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/152380/intel-nuc-kit-nuc7i5dnke

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152379/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
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lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152378/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152377/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
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максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152376/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152375/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
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Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152374/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068AP4
Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068AP4, съвместимост с LGA3647-0
http://obiavidnes.com/obiava/152373/ohlajdane-za-procesor-supermicro-snk-p0068ap4

Кабел Speedlink SL-170209-BK
Кабел Speedlink SL-170209-BK, от USB A (ж) към USB A (м), 3м., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152372/kabel-speedlink-sl-170209-bk

B
„Wir Helfen 24” Ltd. ist Vermittlungsagentur mit Hauptsitz im Zentrum von Burgas, die seit Jahren erfolgreich bulgarisches
Personal f
http://obiavidnes.com/obiava/152371/bromitarbeiter-wm

Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068PSC
Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068PSC, съвместимост с LGA3647-0
http://obiavidnes.com/obiava/152370/ohlajdane-za-procesor-supermicro-snk-p0068psc

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/152369/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068PS
Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0068PS, съвместимост с LGA3647-0
http://obiavidnes.com/obiava/152368/ohlajdane-za-procesor-supermicro-snk-p0068ps

Кабел Speedlink SL-170209-BK
Кабел Speedlink SL-170209-BK, от USB A (ж) към USB A (м), 3м., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152367/kabel-speedlink-sl-170209-bk

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
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– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152366/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152365/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
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– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152364/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0047PD
Охлаждане за процесор Supermicro SNK-P0047PD, съвместимост с LGA2011
http://obiavidnes.com/obiava/152363/ohlajdane-za-procesor-supermicro-snk-p0047pd

Пестете вода! СПА масажираща слушалка с функция масаж
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/152362/pestete-voda-spa-masajirashta-slushalka-s-funkciya-masaj

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
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-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
http://obiavidnes.com/obiava/152361/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Курс по френски език за начинаещи в София
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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152360/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti-v-sofiya

Оригинални слънчеви очила на промоционални цени
Оригинални дамски и мъжки слънчеви очила от световни производители на най-добри цени от онлайн магазин
Sunglasses-shop.bg - Оторизиран дистрибутор на Ray-Ban за България.
Най-добрите модели слънчеви очила за истински ценители!
Купи сега слънчеви очила от водещи марки на достъпни цени от https://www.sunglasses-shop.bg/sunglasses
http://obiavidnes.com/obiava/152359/originalni-slynchevi-ochila-na-promocionalni-ceni

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152358/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Вентилатор 40 mm
Вентилатор 40 mm, SuperMicro FAN-0065L4, 4 Pin, 13 000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/152357/ventilator-40-mm

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152356/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152355/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152354/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Хипо-3 отговаря: какви видове отпадъци извозва
Отпадъците, които извозваме са изключително разнообразни: бетон, тухли, мазилка, керемиди, клони, храсти, ЕГО
(едрогабаритни отпадъци), битови отпадъци и други. Всеки тип контейнер са отпадъци има конкретна вместимост.
Според нея и според потребностите на всеки клиент, Хипо 3 консултира за необходимия контейнер за отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/152353/hipo-3-otgovarya-kakvi-vidove-otpadyci-izvozva

Кабел Speedlink от USB А (м) към USB A (ж)
Кабел Speedlink от USB А (м) към USB A (ж), 3м., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152352/kabel-speedlink-ot-usb-a-m-kym-usb-a-j

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
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максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152351/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152350/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
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Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152349/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152348/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита

Страница 79/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152347/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152346/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
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Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152345/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

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: 18.06.2018г. 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/152344/kurs-po-portugalski-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:
18.06.2018г. 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/152343/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:
18.06.2018г. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/152342/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: 18.06.2018г.
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/152341/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Италиански език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Начало : 02.07.2018 от понеделник до
петък от 10 до 12.00ч. Продължителността на курса е 60 учебни часа. Работи се по системата „Progetto Italiano ”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 240лв. 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/152340/italianski-ezik--intenziven-kurs

Италиански език – интензивен курс B1.1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво B1.1. Начало : 02.07.2018 всеки понеделник,
сряда и петък от 09:30 до 11.30ч. Продължителността на курса 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.
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/152339/italianski-ezik--intenziven-kurs-b11

Индивидуално обучение по АЛБАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/152338/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152337/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152336/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/152335/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
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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/152334/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152333/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152332/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
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/152331/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/152330/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152329/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152328/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152327/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152326/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152325/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152324/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152323/individualno-obuchenie

Вентилатор 80 mm
Вентилатор 80 mm, SuperMicro FAN-0126L4, 4 Pin, 7000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/152322/ventilator-80-mm

Кабел Speedlink от USB А (м) към USB A (ж)
Кабел Speedlink от USB А (м) към USB A (ж), 1.8м., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152321/kabel-speedlink-ot-usb-a-m-kym-usb-a-j

Intel® NUC Kit NUC8i7HVK
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Intel® NUC Kit NUC8i7HVK, четириядрен Kaby Lake G Intel® Core™ i7-8809G 3.1/4.2GHz, без памет(2x SO-DIMM DDR4
up to 32GB), без твърд диск(M.2 SSD), Wi-Fi, Bluetooth, LAN1000, 2x Thunderbolt3
http://obiavidnes.com/obiava/152320/intel-nuc-kit-nuc8i7hvk

СЕГА - Отрано освежете есенния гардероб
СЕГА - Отрано освежете есенния гардероб
http://obiavidnes.com/obiava/152319/sega---otrano-osvejete-esenniya-garderob

Ремонт кожени якета - Намерени обекти - Карта Варна
Ремонт кожени якета - Намерени обекти - Карта Варна Ремонт кожени якета, Дамско, Мъжко,
тапицерии,гуруци,нестандартно, Ауто ... Автомобили - ремонт, Исмена ЕООД - Кожени изделия - магазини, Нима ...
http://obiavidnes.com/obiava/152318/remont-kojeni-yaketa---namereni-obekti---karta-varna

Art Studio Giovanna - шедьоври от кожа във формата на дамски и ..
Art Studio Giovanna - шедьоври от кожа във формата на дамски и ..Правим и поправка на кожени изделия, защото винаги
ще се намери в гардероба някоя любима чанта, на която искаме още малко да се порадваме.
http://obiavidnes.com/obiava/152317/art-studio-giovanna---shedyovri-ot-koja-vyv-formata-na-damski-i-

"Персонал-ателие за поправка на кожени изделия" - обява в ...
"Персонал-ателие за поправка на кожени изделия" - обява в ...Описание. Ателие за поправка на обувки, чанти, якета
търси да назначи сериозен и отговорен служител на пълен работен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/152316/personal-atelie-za-popravka-na-kojeni-izdeliya---obyava-v-

кожени изделия - Deutschкожени изделия - Deutschhttp://obiavidnes.com/obiava/152315/kojeni-izdeliya---deutsch-bersetzung--linguee-wrterbuch

Шиене и поправка на изделия от кожа с косъм в Odessa от ... - Allbiz
Шиене и поправка на изделия от кожа с косъм в Odessa от ... - Allbiz Атрактивни цени на Шиене и поправка на изделия от
кожа с косъм в ... Индивидуално шиене на кожени изделия. 2. Шиене на яки, кожени обшивки. 2.
http://obiavidnes.com/obiava/152314/shiene-i-popravka-na-izdeliya-ot-koja-s-kosym-v-odessa-ot----allbiz

Шивашки услуги – ателие „Валентино“
Шивашки услуги – ателие „Валентино“ Шивач, Шивашки услуги, шев, кройка, смяна, ципове, поправка, ремонт, кожени,
якета, ученически, чанти, поправка, дрехи, скъсяване, ...
http://obiavidnes.com/obiava/152313/shivashki-uslugi--atelie-valentino

Течна кожа- средство за ремонт на кожените изделия / гр. Плевен
Течна кожа- средство за ремонт на кожените изделия / гр. Плевен
Професионално преместване и хамали на ТОП цени в София и страната. Пълен комплект хамалски и съпътстващи услуги
с Гаранция за качество.
http://obiavidnes.com/obiava/152312/techna-koja--sredstvo-za-remont-na-kojenite-izdeliya--gr-pleven

Обущарски услуги - Key Point
Обущарски услуги - Key Point ПОПРАВКА НА ОБУВКИ, ЧАНТИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ. Мисията ни е за да запазваме
стойностните вещи, които те радват и показват отношението ти ...
http://obiavidnes.com/obiava/152311/obushtarski-uslugi---key-point
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Наемат 60 производители и шивачи на кожени изделия в ...
Наемат 60 производители и шивачи на кожени изделия в
60 шивачи и производители на кожени изделия търси да наеме димитровградски производител от Работник, поправка
джанти и гуми.
http://obiavidnes.com/obiava/152310/naemat-60-proizvoditeli-i-shivachi-na-kojeni-izdeliya-v-

Кожи естествени и изделия в Catalog.bg
Кожи естествени и изделия в Catalog.bgИнформация за Кожи естествени и изделия в Catalog.bg. ... Продажба на кожени
изделия и аксесоари ... Поръчки и поправки на кожени облекла ...
http://obiavidnes.com/obiava/152309/koji-estestveni-i-izdeliya-v-catalogbg

Europa - RAMON - Classification Detail List - Europa EU
Europa - RAMON - Classification Detail List - Europa EUУслуги по поправка на обувки и кожени изделия ... 95.29.11 Услуги по
поправка и корекция на облекло и текстилни изделия за домакинството
http://obiavidnes.com/obiava/152308/europa---ramon---classification-detail-list---europa-eu

Обущарско и шивашко ателие „Кременаров и синове“
Обущарско и шивашко ателие „Кременаров и синове“Поправка на кожени якета. Боядисване на кожени изделия. Смяна
на ципове. Химическо чистене. Боядисване на кожени изделия.
http://obiavidnes.com/obiava/152307/obushtarsko-i-shivashko-atelie-kremenarov-i-sinove

Произведено в България ( Made in Bulgaria ) - Кожени изделия и .
Произведено в България ( Made in Bulgaria ) - Кожени изделия и .- Правим и поправка на кожени изделия, защото винаги
ще се намери в гардероба някоя любима чанта, на която искаме още малко да се ...
http://obiavidnes.com/obiava/152306/proizvedeno-v-bylgariya--made-in-bulgaria----kojeni-izdeliya-i-

Работник в ателие за поправка на обувки и кожени изделия
Работник в ателие за поправка на обувки и кожени изделия
Търсите работа като Работник в ателие за поправка на обувки и кожени изделия в град гр.Стара Загора и региона?
Вижте актуалната обява от ...
http://obiavidnes.com/obiava/152305/rabotnik-v-atelie-za-popravka-na-obuvki-i-kojeni-izdeliya

Инфо за ателие за поправка на кожа / Общества / Непрофесионални ...
Инфо за ателие за поправка на кожа / Общества / Непрофесионални ...
Извършват и услуги за поправка на кожени изделия - боядисване, ремонт, подлепване, скъсяване, смяна на ципове
/последното с твой ...
http://obiavidnes.com/obiava/152304/info-za-atelie-za-popravka-na-koja--obshtestva--neprofesionalni-

Професионално средство за ремонт на кожени изделия -Течна .
Професионално средство за ремонт на кожени изделия -Течна .Предлагаме Течна кожа - Средство за ремонт на всички
кожени обивки в купета на колите, за ремонт на чанти, облекло, обувки и други аксесуари .
http://obiavidnes.com/obiava/152303/profesionalno-sredstvo-za-remont-na-kojeni-izdeliya--techna-

Leather Guard | обновяване, поправка и пребоядисване на изделия ...
Leather Guard | обновяване, поправка и пребоядисване на изделия ...За възстановяване и реставриране на кожените
изделия се използват процедури и техники, с които се възстановяват различни видове мебели (дивани ...
http://obiavidnes.com/obiava/152302/leather-guard--obnovyavane-popravka-i-preboyadisvane-na-izdeliya-
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СПЕЦИАЛЕН ФИЛЪР (КИТ) ЗА ПОПРАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ..
СПЕЦИАЛЕН ФИЛЪР (КИТ) ЗА ПОПРАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ..
Възстановител (БОЯ) за цвета на кожени изделия - 30.00 лв. ... СПЕЦИАЛЕН ФИЛЪР (КИТ) ЗА ПОПРАВКА НА
ИЗДЕЛИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕНА КОЖА ...
http://obiavidnes.com/obiava/152301/specialen-filyr-kit-za-popravka-na-izdeliya-ot-

Ремонт кожено яке - Страница 2 - Фолксваген Клуб България - VW ..
Ремонт кожено яке - Страница 2 - Фолксваген Клуб България - VW ..Мите, нали срещу твоята работа, ама леееко
по-встрани по посока Бистришко шосе, има една малка сграда и пише YKK. Е това е ...
http://obiavidnes.com/obiava/152300/remont-kojeno-yake---stranica-2---folksvagen-klub-bylgariya---vw-

Специалисти по реставрация, боядисване и почистване на кожа ...
Специалисти по реставрация, боядисване и почистване на кожа .
Комплект за боядисване на кожа 4 размера. За да промените цвета на кожата или да възстановите всички износени и
избледнели кожени изделия.
http://obiavidnes.com/obiava/152299/specialisti-po-restavraciya-boyadisvane-i-pochistvane-na-koja-

кожени изделия - English translation – Linguee
кожени изделия - English translation – Linguee
дребни поправки на велосипеди, на обувки и кожени изделия, на дрехи и домакинско и спално бельо (включително поправка
и преправяне).
http://obiavidnes.com/obiava/152298/kojeni-izdeliya---english-translation--linguee

Бизнес | Трявна - Град с традиции - Part 2
Бизнес | Трявна - Град с традиции - Part 2
Дейност: Поправка на обувки и кожени изделия. Град: Трявна Адрес: ул. "Стара планина" 59. GSM: 0897713268. Работно
време: понеделник - петък 9 ..
http://obiavidnes.com/obiava/152297/biznes--tryavna---grad-s-tradicii---part-2

Поправка на кожени чанти - Data.BG Форуми
Поправка на кожени чанти - Data.BG Форуми Здравейте Интересувам се знаете ли някъде да се поправят кожени мъжки
чанти - едната катарама, на която е сложена дръжката, ...
Търсения, сродни на кожени изд
http://obiavidnes.com/obiava/152296/popravka-na-kojeni-chanti---databg-forumi

Обущарски услуги и поправки на обувки по домовете - Цени
Обущарски услуги и поправки на обувки по домовете - Цени Верига обущарски ателиета Гръми предлага поправка на
обувки, поправки и услуги по домовете на обувки, чанти, кожени якета, ботуши, токчета, ... ЦЕНОРАЗПИС ПОПРАВКА
НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, Нормално, Експресно, Тип.
http://obiavidnes.com/obiava/152295/obushtarski-uslugi-i-popravki-na-obuvki-po-domovete---ceni

Ремонт на кожени облекла - къде? - ALL.BG Форуми
Ремонт на кожени облекла - къде? - ALL.BG Форуми
Спешно! Моля ви, ако знаете място в Русе, където се извършва кадърен ремонт на кожени облекла - напишете го! Имам
една много ...
http://obiavidnes.com/obiava/152294/remont-na-kojeni-oblekla---kyde---allbg-forumi

Обувки и чанти - Гювеч: указател на български сайтове
Обувки и чанти - Гювеч: указател на български сайтове
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Сайт на фирма за поправка, ремонт и шиене на обувки, чанти, дрехи и кожени изделия в София. Предлага и други услуги
като химическо чистене и ...
10 най-добрите кожари в Варна, Варна - StarOfSe
http://obiavidnes.com/obiava/152293/obuvki-i-chanti---gyuvech-ukazatel-na-bylgarski-saytove

Поправка на куфари – Поправка на куфари, сакове и чанти
Поправка на куфари – Поправка на куфари, сакове и чантиОт 2006-та година предлагаме и поправки на якета, чанти,
смяна на ципове, боядисване на кожени облекла и обувки, както и обслужване по домовете.
http://obiavidnes.com/obiava/152292/popravka-na-kufari--popravka-na-kufari-sakove-i-chanti

Furniture Clinic Bulgaria - Поправка на кожени изделия в/ъв Sofia
Furniture Clinic Bulgaria - Поправка на кожени изделия в/ъв SofiaПроизводство и ремонт на кожени изделия - обувки,
чанти. Файс ООД. Магазин за кожарски и кожухарски стоки, производство на кожи естествени и ..
http://obiavidnes.com/obiava/152291/furniture-clinic-bulgaria---popravka-na-kojeni-izdeliya-vyv-sofia

Ремонт на кожени изделия Плевен | Плевенски обяви
Ремонт на кожени изделия Плевен | Плевенски обяви Изработка на кожени облекла по поръчка,ремонт и боядисване на
всички видове облекла,обувки,чанти,тапицерии на коли и мебели от естествена кожа ...
http://obiavidnes.com/obiava/152290/remont-na-kojeni-izdeliya-pleven--plevenski-obyavi

Поправка на обувки и кожени изделия - Начало | Facebook
Поправка на обувки и кожени изделия - Начало | Facebook Варна, Кожаро-кожухарски услуги - ремонт, корекции и
боядисване на всички видове кожени изделия-палта, якета, чанти, шапки, ръкавици, чехли.
Поправка на дрехи - ДонАрт
http://obiavidnes.com/obiava/152289/popravka-na-obuvki-i-kojeni-izdeliya---nachalo--facebook

АТЕЛИЕ ЗА ПОРЪЧКИ И ПОПРАВКА НА КОЖЕНИ ОБЛЕКЛА И
АТЕЛИЕ ЗА ПОРЪЧКИ И ПОПРАВКА НА КОЖЕНИ ОБЛЕКЛА И Извършваме поправки на чанти, като смяна на дръжки,
хастар и цип. Извършват се и поправки на облекла, от по-груб текстил (палта якета панталони).
http://obiavidnes.com/obiava/152288/atelie-za-porychki-i-popravka-na-kojeni-oblekla-i

Изработка,ремонт и пребоядисване на кожени облекла и
Изработка,ремонт и пребоядисване на кожени облекла иИзработка на кожени облекла по поръчка,ремонт и боядисване
на всички видове облекла,обувки,чанти,тапицерии на коли и мебели от естествена кожа .
http://obiavidnes.com/obiava/152287/izrabotkaremont-i-preboyadisvane-na-kojeni-oblekla-i

Ремонт на кожени облекла в Пловдив, къде? - MotoForum.bg
Ремонт на кожени облекла в Пловдив, къде? - MotoForum.bg Колеги, някой може ли да помогне с инфо по въпроса, къде да
си ремонтирам кожения екип в Пловдив, има тук-там скъсани шевове и ..
http://obiavidnes.com/obiava/152286/remont-na-kojeni-oblekla-v-plovdiv-kyde---motoforumbg

Поправка на кожено яке - Закърпи Ме
Поправка на кожено яке - Закърпи Ме . - Зашиване на скъсан джоб но кожено яке. ... представяме на Вашето внимание
поправка на кожено яке, скъсано покрай джоба.
http://obiavidnes.com/obiava/152285/popravka-na-kojeno-yake---zakyrpi-me

Ремонт кожи
Ремонт кожи Ремонт на кожени изделия. Смяна на ципове. Изпълнение на стандартни и нестандартни поръчки на
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изделия от кожа. Изрaботване на шапки, гугли
http://obiavidnes.com/obiava/152284/remont-koji

Боядисване и поправка на кожени якета: Цени
Боядисване и поправка на кожени якета: ЦениБоядисване и поправка на кожени якета. Боядисване и поправка на всички
видове кожени изделия: палта от животински кожи с косъм, еко палта, кожени ...
http://obiavidnes.com/obiava/152283/boyadisvane-i-popravka-na-kojeni-yaketa-ceni

АТЕЛИЕ ЗА ПОРЪЧКИ И ПОПРАВКА НА КОЖЕНИ ОБЛЕКЛА И
АТЕЛИЕ ЗА ПОРЪЧКИ И ПОПРАВКА НА КОЖЕНИ ОБЛЕКЛА ИПриемаме облекла, обувки и чанти от лицева кожа и
памук за боядисване както и кожени облекла за химическо почистване. Извършваме поправки на ...
http://obiavidnes.com/obiava/152282/atelie-za-porychki-i-popravka-na-kojeni-oblekla-i

Отговаря на посочения телефон по всяко време.открива изневери
Извършва специални магически ритуали за хармонизиране на взаимоотношенията, събиране на разделени двойки и
семейства. Тя не е просто гадател, а доказал се с времето феномен, който вижда събитията и ги назовава с имена и
дати. Научава за своите свръх възможности още на 17 години. Картите Таро стават нейната връзка със света на
окултното. С тяхна помощ гадател и маг Джейлян разкодира предстоящите събития и намира изчезнали хора и
предмети. Диагностицира кармата и тушира негативните влияния. Формира желани събития. Гадател и маг Джейлян
работи и от разстояние на посочените телефони. 089 375 0179. 087 817 4844Viber на тел.089 375 0179
http://obiavidnes.com/obiava/152281/otgovarya-na-posocheniya-telefon-po-vsyako-vremeotkriva-izneveri

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152280/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
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ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152279/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152278/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
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Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152277/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152276/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Страница 93/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152275/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152274/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa
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предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152273/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

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/152272/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Хамалски услуги и хамали от студенти
Хамалски услуги и хамали от студенти, Комфортно и адекватно преместване с превоз на офиса, дома в София.
http://obiavidnes.com/obiava/152271/hamalski-uslugi-i-hamali-ot-studenti

Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси
Хамали Студенти пренасят багаж, мебели от жилища и офиси, товарен транспорт, надеждност в преместване на каси,
пиана, рояли, апаратура, машини, продажба на кашони, опаковане на вещи, складиране на стоки, товаро разтоварна
дейност, Почистване и извозване на строителни отпадъци, мебели от тавани, мазета, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/152270/hamali-studenti-prenasyat-bagaj-mebeli-ot-jilishta-i-ofisi

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/152269/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
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Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне каси, сейфове, апаратура, апарати, машини, Товаро разтоварни
услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10 лв./час, Превоз 50 лв./курс, Продажба на Кашони, опаковане, товарене,
разтоварване, складиране и съхранение на вещи, стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/152268/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/152267/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по
график.
http://obiavidnes.com/obiava/152266/hamalski-uslugi-i-premestvane-ot-hamali-grup

Пренасяне и товаро-разтоварни услуги
Пренасяне и товаро-разтоварни услуги, транспорт на пиана, мебели, багаж, каси, Премества офиси, апартаменти и
складиране на вещи, стоки, продажба на кашони, почистване на тавани, мазета, дворове и извозване на строителни
отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/152265/prenasyane-i-tovaro-raztovarni-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/152264/premestvane-na-mebeli-bagaj

Извозване и почистване на неограничено количество строителни отпадъци
Извозване и почистване на неограничено количество строителни отпадъци с надежден екип товарачи и товарни превози
в София и област.
http://obiavidnes.com/obiava/152263/izvozvane-i-pochistvane-na-neogranicheno-kolichestvo-stroitelni-otpadyci

Чистене на гаражи, тавани, мазета
Чистене на гаражи, тавани, мазета, жилища, дворове, складове от битови, строителни отпадъци в София и област,
почистване, натоварване на транспорт и извозване на сметище от надежден екип.
http://obiavidnes.com/obiava/152262/chistene-na-garaji-tavani-mazeta

Изхвърляне на битови боклуци, стари мебели
Изхвърляне на битови боклуци, стари мебели, клошарски и непотребни вещи от домове, офиси, къщи, гаражи, мазета,
тавани, товарене и извозване със специализиран транспорт в София и област.
http://obiavidnes.com/obiava/152261/izhvyrlyane-na-bitovi-bokluci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/152260/prenasyane-na-piana-royali

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
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http://obiavidnes.com/obiava/152259/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/152258/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Съхранение на лични вещи, багаж, мебели
Съхранение на лични вещи, багаж, мебели или бизнес инвентар в нашите складове под наем в София и окръг Перник,
коректно и пълно съдействие при опаковане, преместване, транспортиране и складиране, а също така може да се
възползвате от магазин за продажба на кашони и опаковки.
http://obiavidnes.com/obiava/152257/syhranenie-na-lichni-veshti-bagaj-mebeli

Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук
Извозване на строителни отпадъци, почистване на битов боклук, изхвърляне на стари мебели и ненужни вехтории от
мазета, тавани, жилища, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/152256/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-bitov-bokluk

Почистване дворове, складове, мазета, тавани
Почистване дворове, складове, мазета, тавани, гаражи, жилища от битови боклуци, изхвърляне на мебели, строителни
отпадъци, Извозване на депо смет, предлагаме преместване на пиана, каси, рояли, медицинска апаратура, апарати,
машини, Складиране и съхранение на мебели, багаж, Пренасяне, превозване на достъпни цени, опит.
http://obiavidnes.com/obiava/152255/pochistvane-dvorove-skladove-mazeta-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/152254/prenasyane-na-piano-royal

Обучение по английски, немски, френски и руски език - София
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове

Страница 97/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.06.2018

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/152253/obuchenie-po-angliyski-nemski-frenski-i-ruski-ezik---sofiya

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
http://obiavidnes.com/obiava/152252/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152251/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се от НАЙ – НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр. София за шофьорски курс!
ЦЕНА – 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ
- 259 лв. шофьорски курс
- 240 лв. такси за всички изпити
Най – ниската цена за шофьорски курс!
Без скрити такси!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение!
Следващ курс от 25.06.2018 г.
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/152250/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас,Стара Загора,Пловдив,София
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/152249/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgasstara-zagoraplovdivsofiya

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Пловдив,Хасково,Кърджали
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
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/152248/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdivhaskovokyrdjali

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
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необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152247/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152246/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
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Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152245/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152244/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
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– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152243/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152242/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
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– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152241/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152240/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
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– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152239/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/152238/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Rent a car, коли под наем, София - Rentit.bg - коли под наем, rent a car, автомобили под наем.
Ниски
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/152237/rent-a-car-koli-pod-naem-sofiya---rentitbg---koli-pod-naem-rent-a-car-avtomo

Актуални промоции на очила от Гранд Оптикс
Гранд Оптикс предлага страхотни промоции през месец юни на слънчеви и диоптрични очила, диоптични рамки, стъкла
за шофиране и много други. Посетете сайта ни или нашите магазини за повече информация
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http://obiavidnes.com/obiava/152236/aktualni-promocii-na-ochila-ot-grand-optiks

Неработещи коли за скрап купува
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона.
, 02/4410524 и 0887901663,0879988765
https://www.facebook.com/skrapsofia/
http://obiavidnes.com/obiava/152235/neraboteshti-koli-za-skrap-kupuva

заеми без обезпечение. бързо одобрение
заеми от 6 000 лв. до 500 000 лв
без обезпечение
бързо одобрение в рамките на 24-48 часа
3% лихва годишно
заеми за бизнес, инвестиции и лична употреба
моля попълнете информацията по-долу
име:
заета сума:
продължителност на кредита:
имейл: 2324company@gmail.com
Viber: +16316333962
http://obiavidnes.com/obiava/152234/zaemi-bez-obezpechenie-byrzo-odobrenie

Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/152233/zaemi-do-7000-lv
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