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Лечебни билки, чайове и тинктури
Най-богатия асортимент собствено производство от познати и редки видове билки, билкови смеси, екстракти,
тинктури, хранителни добавки, гъби, ядки и мед, които намират приложение в нашето динамично ежедневие. Част от
билките ,които предлагаме са: лайка, жълт кантарион , риган, мурсалски чай, гъби, мечо грозде, коприва , жълта
комунига, бъзак, бъз, змийска хурка, ислански лишей, див кестен, тинктури , чай за отслабване, полски хвощ, невен ,
турта, беладона, златна пръчица, еньовче, ехинацея, копър, босичек, риган, слез, бял имеил, жълта комунига, лавандула,
роза дамасцена и др.
https://tinkturi.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/153071/lechebni-bilki-chayove-i-tinkturi

Продажба на Кафе
Фирма Coffeegroup извършва продажба и доставка на кафе на зърна, кафе капсули La bomba, Lavazza.
http://obiavidnes.com/obiava/152949/prodajba-na-kafe

.Net Win Forms / Web Developer
.Net Win Forms / Web Developer
Australian company would like to offer a position for .Net Web Developer with 4+ year experience with an industry leader based in
Adelaide Permanent Position.
We can offer attractive salary base on experience. We can organise working visa. Help with relocation.
To qualify for the visa you have to have:
• University or bachelor degree in IT – preferably software development
• Excellent verbal and written communication skills (have to do test)
• Great team player and self-starter.
You will be responsible for:
• Designing, implementing and testing of new software / website
• Enhancing, maintaining and debugging existing software / website
• Migrating legacy software systems into .Net environment.
You will need the following skills and experience in this role:
• University or bachelor degree in IT
• 4+ year experience developing .net websites and/or applications
• Asp.net both Webforms and MVC (Razor engine)
• C#, VB
• Solid understanding of MS SQL Server
• Front end skill: HTML, CSS, JavaScript, JQuery
• Strong problem solving and analytical skills
• Capable and willing to support existing code bases, flexibility to move from project to project as needed
• You will report to IT manager
Desirable skills and experience includes:
• SSRS / SSIS / SSAS
• Skills of Pivot Table Reports
• Web Service / WebApi
• Mobile website
• Crystal Report
• The desire to continue learning, practicing and improving your skills
If you are interested please send CV and Cover Letter in English to:
itjobau-adelaide@hotmail.com
Please NOTE: Only shortlisted candidates will be contacted. Interview and test will be organised.
http://obiavidnes.com/obiava/153088/net-win-forms--web-developer
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.Net Win Forms / Web Developer
.Net Win Forms / Web Developer
Australian company would like to offer a position for .Net Web Developer with 4+ year experience with an industry leader based in
Adelaide Permanent Position.
We can offer attractive salary base on experience. We can organise working visa. Help with relocation.
To qualify for the visa you have to have:
• University or bachelor degree in IT – preferably software development
• Excellent verbal and written communication skills (have to do test)
• Great team player and self-starter.
You will be responsible for:
• Designing, implementing and testing of new software / website
• Enhancing, maintaining and debugging existing software / website
• Migrating legacy software systems into .Net environment.
You will need the following skills and experience in this role:
• University or bachelor degree in IT
• 4+ year experience developing .net websites and/or applications
• Asp.net both Webforms and MVC (Razor engine)
• C#, VB
• Solid understanding of MS SQL Server
• Front end skill: HTML, CSS, JavaScript, JQuery
• Strong problem solving and analytical skills
• Capable and willing to support existing code bases, flexibility to move from project to project as needed
• You will report to IT manager
Desirable skills and experience includes:
• SSRS / SSIS / SSAS
• Skills of Pivot Table Reports
• Web Service / WebApi
• Mobile website
• Crystal Report
• The desire to continue learning, practicing and improving your skills
If you are interested please send CV and Cover Letter in English to:
itjobau-adelaide@hotmail.com
Please NOTE: Only shortlisted candidates will be contacted. Interview and test will be organised.
http://obiavidnes.com/obiava/153087/net-win-forms--web-developer

Заеми, кредити, обединение кредити
Ние можем да ви помогнем с истински заем, който да отговори на вашите нужди.
Имате ли нужда от личен или бизнес заем без стрес и
бързо одобрение?
Имате ли нужда от спешен заем днес? Няма кредитни чекове
* ОДОБРЕНИЕ НА КРЕДИТЕ В 60 МИНУТИ!
* ГАРАНТИРАН СЪЩЕН ДЕН ПРЕХВЪРЛЯНЕ!
* 100% ОДОБРЕНИЕ!
* НИСКИ ЛИХВИ!
Свържете се с нас за повече информация относно предложението за заем и ние ще решим вашия финансов проблем.
свържете се с нас по имейл: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/153086/zaemi-krediti-obedinenie-krediti
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Бригада тьрси обекти 0988904620
Ние изпълняваме строително-монтажни работи в Жилищното, Промишленото и Гражданско строителство.
Реконструкция и модернизация.
Текуща поддръжка и ремонт.
Строителни консултации.
Със опита който сме придобили през годините, ние сме компетентни в следните дейности
ГРУБ СТРОЕЖ - кофраж армировка бетон зидария дренаж. ПОДПОРНИ СТЕНИ, БАСЕИНИ
ПОКРИВИ, Покривни конструкции, Беседки, Навеси, УСВОЯВАНЕ на ТЕРАСИ, Тавански помещения,
ОГРАДИ - стоманобетонни, тухленни, каменни и метални конструкции тип решетка, ковано желязо и пана, ПОЛАГАНЕ
на тротоарни плочки, бордюри, облицовки с камък и друго.
РЕМОНТИ до КЛЮЧ
ШПАКЛОВКИ, гипсова, циментова, полимерна, силиконова, силикатна, минерална и други. БОЯДЖИИСКИ УСЛУГИ латекс, боя, грунд, фасаген, ЗАМАСКИ - циментови и саморазливни, МАЗИЛКИ - вароциментови, гипсови, венециански и
друг, ПОДОВИ НАСТИЛКИ - гранитогрес, фаиянс, теракот, ламинат, паркет, камък и друго. ФАСАДИ - Топлоизолация,
Хънтър дъглас, Еталбонт и Аргетон, СУХО СТРОИТЕЛСТВО -гипсокартон, преградни стени, окачени тавани, различни
нива, фигури и друго, ВиК -вертикални и хоризовнтални щтрангове, и цялосно оборудване и подръжка, ЕЛЕКТРО У-ГИ нови инсталации, цялосно уборудване и ремонт на стари Гарантирано качество на разумни цени.
ДОГОВОР, който може да бъде нотариално заверен!
Ако залагате на качествено извършена работа от професионалисти потърсете ни.
Къща не се прави всеки ден, Ангел ОБЯВАТА Е АКТУАЛНА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
http://obiavidnes.com/obiava/153085/brigada-tyrsi-obekti-0988904620

Flashgate Ltd. сватбена и бизнес фотография с Юлиян Маринов
Flashgate Ltd. е на световно ниво по отношение на качество и изпълнение, когато става дума за фотографски услуги.
Юлиян Маринов е получил международно признание и завювал завидна репутация благодарение на фотографските си
умения. Той Ви предлага нещо повече от перфектни снимки - предлага сватбена и бизнес фотография без аналог в
сраната. Обадете ни се на 0889007203 и ние не просто ще запечатаме в перфектни кадри най-специалните Ви моменти,
а ще обработим и предадем снимките в кратки срокове, без компромис с качеството. Всичко това Ви предоставяме на
изключително ниски цени - от 149 лв. за услуга. Изберете истинския професионалист! Свържете се с нас сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153084/flashgate-ltd-svatbena-i-biznes-fotografiya-s-yuliyan-marinov

Калъф за лаптоп/таблет LogiLink NB0042
Калъф за лаптоп/таблет LogiLink NB0042, до 10инча (25.4см.), черен
http://obiavidnes.com/obiava/153083/kalyf-za-laptoptablet-logilink-nb0042

Дънна платка ASUS B250 MINING EXPERT
Дънна платка ASUS B250 MINING EXPERT, B250, LGA 1151, 2 x DDR4, PCI (HDMI), 4 x SATA 6Gb/s, 6 x USB 3.1/4 x USB
2.0, OS Windows 10 64-bit/Windows 7 64-bit, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/153082/dynna-platka-asus-b250-mining-expert

HTC U12+ (черен)
HTC U12+ (черен), поддържа 2 Sim карти, 6" (15.24 cm)Quad HD+ Super LCD дисплей, осемядрен Qualcomm Snapdragon
845 2.8GHz, 6GB RAM, 64GB Flash памет (+microSD слот), 12 & 16 & 8.0 Mpix camaera, Android 8.0, 188g
http://obiavidnes.com/obiava/153081/htc-u12-cheren

Охлаждане за процесор Cooler Master MasterAir Maker 8
Охлаждане за процесор Cooler Master MasterAir Maker 8 , съвместим AMD/Intel
http://obiavidnes.com/obiava/153080/ohlajdane-za-procesor-cooler-master-masterair-maker-8-

kamagra gold
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Kamagra e предизвиква мощна и пълноценна ерекция 20-30 минути след прием. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153079/kamagra-gold

Switch Cisco SG250X-48P-K9-EU
Switch Cisco SG250X-48P-K9-EU, 48x 10/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 10GBase-T ports, 2x 10GE SFP+ ports
http://obiavidnes.com/obiava/153078/switch-cisco-sg250x-48p-k9-eu

Лаптоп Lenovo ThinkPad T480s(20L7001TBM)(сребрист)
Лаптоп Lenovo ThinkPad T480s(20L7001TBM)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 Ghz, 14.0"
(35.56 cm) Full HD Anti-glare display(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10, 1.32 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153076/laptop-lenovo-thinkpad-t480s20l7001tbmsrebrist

kamagra
Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто решение за всеки мъж! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153075/kamagra

Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-75QE (NH.GXBEX.013)
Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-75QE (NH.GXBEX.013), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.20/4.10 GHz, 15.6"
(39.62 cm) FullHD IPS Anti-Glare display & nVidia GeForce GTX 1050 4GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/153074/laptop-acer-aspire-7-a715-72g-75qe-nhgxbex013

Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-753X (NH.GXBEX.023)
Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-753X (NH.GXBEX.023), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.20/4.10 GHz, 15.6"
(39.62 cm) FullHD IPS Anti-Glare display & nVidia GeForce GTX 1050 4GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD + 256GB
SSD, Linux, 3.04 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153073/laptop-acer-aspire-7-a715-72g-753x-nhgxbex023

Lenovo IdeaPad 330s (81FB002WBM)(сив)
Lenovo IdeaPad 330s (81FB002WBM)(сив), двуядрен AMD Ryzen 3 2200U 2.5/3.4 GHz, 15.6"(39.62 cm) IPS Full HD Anti-Glare
Display(HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 1.87 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153072/lenovo-ideapad-330s-81fb002wbmsiv

Лаптоп Lenovo Yoga 730(81CU004MBM)(сив)
Лаптоп Lenovo Yoga 730(81CU004MBM)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"(39.62 cm)
Full HD IPS Anti-glare Touch Display&Nvidia GTX 1050 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10, 1.88 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153070/laptop-lenovo-yoga-73081cu004mbmsiv

Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-56ZT (NH.GXBEX.017)
Лаптоп Acer Aspire 7 A715-72G-56ZT (NH.GXBEX.017), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8300H 2.3/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) FullHD IPS Anti-Glare display & nVidia GeForce GTX 1050 4GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, Linux,
3.04kg
http://obiavidnes.com/obiava/153064/laptop-acer-aspire-7-a715-72g-56zt-nhgxbex017

Микрофон LogiLink HS0047
Микрофон LogiLink HS0047, 2м кабел, 60dB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153063/mikrofon-logilink-hs0047
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Мишка LogiLink ID0032A
Мишка LogiLink ID0032A, лазерна 1600dpi, безжична, Bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153062/mishka-logilink-id0032a

kamagra gel.kamagra
Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153061/kamagra-gelkamagra

Motorola Z2 Force (черен)
Motorola Z2 Force (черен), поддържа 2 Sim карти, 5.5"(13.97 cm) P-OLED дисплей, осемядрен Qualcomm MSM8998
Snapdragon 835 (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo), 4GB RAM, 64GB Flash памет (+microSD слот), 12 & 12 Mpix camera,
Android 7.1.1, 143g
http://obiavidnes.com/obiava/153060/motorola-z2-force-cheren

Телевизор Samsung 75NU7172
Телевизор Samsung 75NU7172, 75" (190.5 cm) 4K Ultra HD LED SMART TV, DVB-T2/C/S2, WI-FI, LAN, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/153059/televizor-samsung-75nu7172

Switch Cisco SG250X-48-K9-EU
Switch Cisco SG250X-48-K9-EU, 48x 10/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 10GBase-T ports, 2x 10GE SFP+ ports
http://obiavidnes.com/obiava/153058/switch-cisco-sg250x-48-k9-eu

Switch Cisco SG250X-24P-K9-EU
Switch Cisco SG250X-24P-K9-EU, 24x 10/100/1000Base-T ports, PoE, 2x 10GBase-T ports, 2x 10GE SFP ports
http://obiavidnes.com/obiava/153049/switch-cisco-sg250x-24p-k9-eu

Nokia 105 (2017)(черен) 1.8" (4.5 cm)
Nokia 105 (2017)(черен) 1.8" (4.5 cm), TFT дисплей, 4MB RAM, 4MB Flash памет, Nokia OS, 73g
http://obiavidnes.com/obiava/153048/nokia-105-2017cheren-18-45-cm

USB хъб Logilink UA0295
USB хъб Logilink UA0295, 4x USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153047/usb-hyb-logilink-ua0295

SSD 280GB Lenovo ThinkSystem
SSD 280GB Lenovo ThinkSystem, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm) Intel S4500 Hot Swap, Скорост на четене 530MB/s, Скорост на
запис 190MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/153046/ssd-280gb-lenovo-thinksystem

USB хъб LogiLink UA0180
USB хъб LogiLink UA0180, 2x USB 2.0 + microUSB B (м), бял
http://obiavidnes.com/obiava/153045/usb-hyb-logilink-ua0180

SSD 480GB Lenovo ThinkSystem
SSD 480GB Lenovo ThinkSystem, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5100 Entry Hot Swap, Скорост на четене 540MB/s, Скорост на
запис 380MB/s
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http://obiavidnes.com/obiava/153044/ssd-480gb-lenovo-thinksystem

Монитор Dell P1917S-14
Монитор Dell P1917S-14, 19"(48.0 cm) IPS панел, HD, 6ms, 4M:1, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI, VGA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153043/monitor-dell-p1917s-14

Тонколона Fresh n Rebel Rockbox Brick Cloud
Тонколона Fresh n Rebel Rockbox Brick Cloud, 1.0, 6W, Bluetooth, вграден микрофон, до 20 часа време за работа, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/153042/tonkolona-fresh-n-rebel-rockbox-brick-cloud

РЕГЕНТ Недвижими имоти - продажби и наем.
РЕГЕНТ Недвижими имоти - продажби и наем.
Дипломати и чужденци - Апартаменти, къщи, офиси за продажба ...ЪНЛИМИТЕД Луксозни Имоти е водеща агенция
специализирана в отваване под наем, продажби и менажиране на недвижими имоти на чужденци ...
http://obiavidnes.com/obiava/153034/regent-nedvijimi-imoti---prodajbi-i-naem

Имоти Габрово - Gabrovo.house | Парагон недвижими имоти (imoti ...
Имоти Габрово - Gabrovo.house | Парагон недвижими имоти (imoti ...
Имоти Габрово - Gabrovo.house | Парагон недвижими имоти (imoti ...
http://obiavidnes.com/obiava/153033/imoti-gabrovo---gabrovohouse--paragon-nedvijimi-imoti-imoti-

Виктория имоти: Имоти Велико Търново
Виктория имоти: Имоти Велико Търново
Свързана с канализация и на асфалтов път! ... Тристаен апартамент! ...... за посредничество при покупко-продажби и
наеми на недвижими имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/153032/viktoriya-imoti-imoti-veliko-tyrnovo

Имоти в Благоевград. Апартамент в Благоевград. Къща в ...
Имоти в Благоевград. Апартамент в Благоевград. Къща в ...Недвижими имоти Капитал Инвест - Благоевград. Агенция за
недвижими имоти в Благоевград. Недвижими имоти и обяви за продажба и под наем на ...
http://obiavidnes.com/obiava/153029/imoti-v-blagoevgrad-apartament-v-blagoevgrad-kyshta-v-

Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти, земя ...
Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти, земя ...Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили,
бизнес имоти, земя и др. ... Продава Дава под наем. - вид на имота -, Гарсониера, Двустаен ... Топ офертиНай-добрите
предложения на атрактивни цени! Съчетание от качества ...
www.kashoni.com/
http://obiavidnes.com/obiava/153028/nedvijimi-imoti---apartamenti-kyshti-vili-biznes-imoti-zemya-

Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти, земя
Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти, земя
Недвижими имоти - апартаменти, къщи, вили, бизнес имоти, земя и др. ... Продава Дава под наем. - вид на имота -,
Гарсониера, Двустаен ... Топ офертиНай-добрите предложения на атрактивни цени! Съчетание от качества ...
http://obiavidnes.com/obiava/153027/nedvijimi-imoti---apartamenti-kyshti-vili-biznes-imoti-zemya

Търново Брокерс - недвижими имоти Велико Търново
Търново Брокерс - недвижими имоти Велико Търново Търново Брокетс - недвижими имоти, наеми, посредничество от
Търново Брокерс - брокери на имоти от Велико Търново.
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http://obiavidnes.com/obiava/153026/tyrnovo-brokers---nedvijimi-imoti-veliko-tyrnovo

BelleVue - агенция за недвижими имоти www.bellevue-estates.com/
BelleVue - агенция за недвижими имоти
www.bellevue-estates.com/ elleVue - агенция за недвижими имоти. ... Продава. град Пловдив. Двустаен. 80,360 €. още..
Отдава под наем. град Пловдив. Тристаен. 420 лв. още.
http://obiavidnes.com/obiava/153025/bellevue---agenciya-za-nedvijimi-imoti-wwwbellevue-estatescom

ИмотиКомфорт – Сливен – Недвижими Имоти, апартаменти ...
ИмотиКомфорт – Сливен – Недвижими Имоти, апартаменти ...
Недвижими Имоти, имоти в сливен, слънчев бряг, бургас, варна, къщи сливен, вили ... брокер. ИМОТИ
КОМФОРТ-СЛИВЕН ЕООД гр.Сливен 8800 бул. „ХАДЖИ ... Варна Магистър по Икономика на недвижимата
собственост e-mail: .... за имоти Ви дава възможност да търсите имот под наем или в продажба ...
http://obiavidnes.com/obiava/153024/imotikomfort--sliven--nedvijimi-imoti-apartamenti-

Тонколона Fresh n Rebel Rockbox Brick Buttercup
Тонколона Fresh n Rebel Rockbox Brick Buttercup, 1.0, 6W, Bluetooth, вграден микрофон, до 20 часа време за работа, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/153023/tonkolona-fresh-n-rebel-rockbox-brick-buttercup

Едностайни апартаменти - Агенция за недвижими имоти Бургас ..
Едностайни апартаменти - Агенция за недвижими имоти Бургас .
Вашето търсене е: Вид на имота: Едностайни апартаменти | Подреди по Цена (Нарастващо)Отдава под наем 1- стаен
апартамент. Едностайни .
http://obiavidnes.com/obiava/153022/ednostayni-apartamenti---agenciya-za-nedvijimi-imoti-burgas-

Наеми Варна - Imoti.info (Naemi Varna)
Наеми Варна - Imoti.info (Naemi Varna)
425 EUR. ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ. град Варна, Чайка, 80 кв.м, 4-ти ет., Имоти Премиер предлага на Вашето внимание
тристаен ..., тел.: 0879 59 00 ..
http://obiavidnes.com/obiava/153021/naemi-varna---imotiinfo-naemi-varna

Агенция Макс Имоти: Имоти в Сандански и региона
Агенция Макс Имоти: Имоти в Сандански и региона
Тристаен апартамент в центъра на Сандански ... за продажба и отдаване под наем на всички видове недвижими имоти апартаменти, къщи, парцели, ..
http://obiavidnes.com/obiava/153020/agenciya-maks-imoti-imoti-v-sandanski-i-regiona

Unique Estates - Луксозни имоти
Unique Estates - Луксозни имоти
Кв.Симеоново, тристаен апартамент за продажба ... Това са жилища за хора на средни и високи мениджърски позиции,
..... Апартаменти под наем
http://obiavidnes.com/obiava/153019/unique-estates---luksozni-imoti

Имоти - Лидер+
Имоти - Лидер+
Виж таблица за хамали цени и цени на цялостно преместване. Цени на транспорт при хамалски услуги в София се
заплащат на час и на километър за ...
https://www.moemdanosim.com/hamali-ceni.html
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http://obiavidnes.com/obiava/153018/imoti---lider

ИМОТИ ВТ - ПРОДАЖБИ от Велико Търново, България | Агенция ...
ИМОТИ ВТ - ПРОДАЖБИ от Велико Търново, България | Агенция
ИМОТИ ВТ, НАЕМИ от град Велико Търново, България | Агенция за недвижими имоти. ... актуални оферти за продажба
и отдаване под наем на имоти както в гр. ... брокери с дългогодишен опит в областта на недвижимите имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/153017/imoti-vt---prodajbi-ot-veliko-tyrnovo-bylgariya--agenciya-

Имоти Русе - агенция Сиана - Siana
Имоти Русе - агенция Сиана - Siana
Агенция за Недвижими Имоти Сиана Русе - Разнообразие от Имоти в Русе, супер оферти за апартаменти, жилища,
къщи, парцели, магазини, офиси и ... Над 5000 оферти за Покупка и Продажба. Наеми. ... на дългогодишните ни
специалисти брокери на недвижими имоти, са нашата гаранция за висок ...
Как да си наема апарта
http://obiavidnes.com/obiava/153016/imoti-ruse---agenciya-siana---siana

Недвижими Имоти в Банско | Продажба Имоти в Банско | Имоти
Недвижими Имоти в Банско | Продажба Имоти в Банско | Имоти Продажба Недвижими имоти Банско, Недвижими
имоти под наем в Банско, Недвижими имоти в Банско Цени, ... за продажба; Апартамент в комплекс.
http://obiavidnes.com/obiava/153015/nedvijimi-imoti-v-bansko--prodajba-imoti-v-bansko--imoti

Апартаменти и Квартири в гр. Плевен под наем и продажба обяви
Апартаменти и Квартири в гр. Плевен под наем и продажба обяви
Разгледайте
http://obiavidnes.com/obiava/153014/apartamenti-i-kvartiri-v-gr-pleven-pod-naem-i-prodajba-obyavi

ATX/mATX
ATX/mATX, FractalDdesing DEFINE R6 BLACKOUT TG, прозорец със закалено стъкло, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/153013/atxmatx

Лаптоп HP Pavilion 15-cs0012nu (4FL55EA)(сребрист)
Лаптоп HP Pavilion 15-cs0012nu (4FL55EA)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display & GF MX130 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C,
Free DOS, 1.93 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153012/laptop-hp-pavilion-15-cs0012nu-4fl55easrebrist

Лаптоп Asus X540NA-GQ052(90NB0HG1-M02550)
Лаптоп Asus X540NA-GQ052(90NB0HG1-M02550), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5 GHz, 15.6" (39.62
cm) HD Anti-Glare Display(HDMI), 4GB, 1TB HDD, Linux, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/153011/laptop-asus-x540na-gq05290nb0hg1-m02550

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E580 (20KS007GBM/3)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E580 (20KS007GBM/3), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-8130U 2.2/3.4GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD IPS Anti-glare display, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, USB 3.1 Type C, Windows 10, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/153010/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e580-20ks007gbm3

черна мравка
Черна Американска мравка е един от най-добрите секс стимуланти за мъже произведен някога. www.steroidi.net
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http://obiavidnes.com/obiava/153009/cherna-mravka

Превоз на мека мебел
На тел. 0898 91 81 81 и на адрес http://izvozva.com/firma-za-iznasyane-i-premestvane-mebeli/, ще намерите всичко за нас –
екип хамали, които ще свърши вашата черна работа. Разполагаме с наши камиони и бригади.
http://obiavidnes.com/obiava/153008/prevoz-na-meka-mebel

Почистване на парцели – добри цени
Научете всичко за нас на http://hamalski.com/pochistvane-dvor-bratan-hamalski/ или тел. 0888 300 500. Ние сме екип, който
ще почисти градината ви от треви, храсталаци и всякакви други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/153007/pochistvane-na-parceli--dobri-ceni

Изнасяме и превозваме шкафове и други
На http://www.karcho.com/author/karcho/ или на тел. 088 324 88 99 ще научите всичко за екип професионални хамали, които
изнасят, товарят и извозват всякакви видове мебели. Работим бързо и коректно, на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/153006/iznasyame-i-prevozvame-shkafove-i-drugi

Тонколона Harman Kardon Onyx Studio 4
Тонколона Harman Kardon Onyx Studio 4, 1.0, 60W/30W (4x 15W на ток/4x 7.5W на батерия), Bluetooth 4.2, вграден
микрофон, до 8 часа време за работа, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/153005/tonkolona-harman-kardon-onyx-studio-4

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за седем дни. Освен, че са много приятни са
гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153002/kamagra-gel

Mini ITX/Micro ATX/ATX
Mini ITX/Micro ATX/ATX, Cougar Gaming Puritas, 2x USB 3.0, прозорец със закалено стъкло, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/153001/mini-itxmicro-atxatx

Германия-Работни места
Германия за провинция Тюрингия град Гера.
Набират се мъже до 50 години.
Не се изисква немски език.
Работа в фабрика за кожа- естество на работа- миене и опаковане на кожени детайли.
Работа - редовна смяна
Работна седмица 6 дни.
Заплащане 8 евро чисто на час
Работни часове за месеца - 240
Заплащане на аванс всяка събота
Заплата на 15 число.
Квартира- осигурена не се заплаща от работника. Настаняване в стая по двама.
Осигурена - оборудвана кухня- печки перални.
За записване :
емайл: jobseuk2@abv.bg
Всеки желаещ за записване трябва да си изпрати Автобиография на посоченият емайл.
http://obiavidnes.com/obiava/153000/germaniya-rabotni-mesta

Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA56AV_70052681_D9Y32AA)(сребрист) + HP Docking
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Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA56AV_70052681_D9Y32AA)(сребрист) + HP Docking, четириядрен Kaby Lake R Core
i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Touchscreen Glare Display & Radeon RX 540 2GB, (HDMI), 16GB DDR4,
512GB SSD, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/152999/laptop-hp-elitebook-840-g5-2fa56av_70052681_d9y32aasrebrist--hp-docking

Mini ITX/Micro ATX/ATX/CEB
Mini ITX/Micro ATX/ATX/CEB, Cougar Gaming Panzer-G, 2x USB 3.0, прозорец със закалено стъкло, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/152998/mini-itxmicro-atxatxceb

Екскурзия до остров Лефкада от Варна и Бургас
Маршрут: остров Лефкада
Дати: 06.09.2018, 11.10.2018,
Продължителност:4 дни / 3 нощувки
Транспорт:Автобус
Цена от: 210 лв.
Цената включва:
- транспорт с лицензиран автобус;
- пътни, гранични такси и паркинг;
- 3 нощувки със закуски в хотел 3*;
- посещение на град Йоанина;
- водач от агенцията по време на пътуването;
- застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за лица на възраст до 69.99 г.
Цената НЕ включва:
- доплащане за застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за - лица 70-84.99 г. – 8.00 лв.; лица 85 и
повече години не се застраховат;
- доплащане за единична стая – 90.00 лв.;
- доплащане за обиколка на остров Лефкада – 20 лв./10 €;
- доплащане за екскурзия до град Нидри и целодневен круиз с кораб (7 острова) – 60 лв./30 €;
- градски транспорт, лични разходи, входни такси: Археологическия музей – 3 €; Музея на фолклора – 3 €; крепостта
"Св.Мавра" – 3 €.
http://obiavidnes.com/obiava/152997/ekskurziya-do-ostrov-lefkada-ot-varna-i-burgas

Cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/152994/cours-de-bulgare-pour-trangers---sofia

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE - София
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
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Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152993/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae---sofiya

Тонколона Harman Kardon Esquire 2
Тонколона Harman Kardon Esquire 2, 1.0, 16W (2x 8W), Bluetooth 4.1, вграден микрофон, до 8 часа време за работа,
златиста
http://obiavidnes.com/obiava/152992/tonkolona-harman-kardon-esquire-2

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152991/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Тонколона Harman Kardon Esquire 2
Тонколона Harman Kardon Esquire 2, 1.0, 16W (2x 8W), Bluetooth 4.1, вграден микрофон, до 8 часа време за работа, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152987/tonkolona-harman-kardon-esquire-2

sexstimulanti kamagra
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/152983/sexstimulanti-kamagra

Неделен курс по шведски първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
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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/152982/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 19.06.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152981/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

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. Цена: 200лв. 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/152980/italianski-ezik--intenziven-kurs-b11

Преки Инвестиции за Бизнеса
Тези, които дръзнат първи да преодолеят финансовите трудностите в бизнеса чрез нови Партньори и Съдружници, ще
им бъде предоставена пряката възможност ПЪРВИ да получат достъп до техните СТИМУЛИРАЩИ СВЕЖИ
ИНВЕСТИЦИОННИ КАПИТАЛИ.
Повече за Преки инвестиции за Бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ /
http://obiavidnes.com/obiava/152979/preki-investicii-za-biznesa
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Креативност Бенефит България - Инвестиции и Бизнес Развитие
Ако Лидерите на Българския Бизнес мислят различно, ще могат да отключат пълния си потенциал!
Креативност Бенефит България достига до всяко едно нещо, което правим. Използваме диапазон от различни гледни
точки, експертност, проницателност и опит.
Насърчавайки разнообразието да мислим по този начин - РАЗЛИЧНО, ни помага да достигнем забележителни нива на
високи професионални стандарти.
В Бенефит България споделяме една обикновена корпоративна философия - ДА ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ В БИЗНЕСА!
Предоставяме Услуги на Най-Високо Бизнес ниво за Инвестиции и Бизнес Развитие.
Повече на сайта на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИЦИИ и БИЗНЕС РАЗВИТИЕ /
http://obiavidnes.com/obiava/152978/kreativnost-benefit-bylgariya---investicii-i-biznes-razvitie

Мишка Cougar Surpassion
Мишка Cougar Surpassion, оптична (7200 dpi), USB, подсветка, геймърска, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152977/mishka-cougar-surpassion

Коопериране за съвместно Инвестиране и Партньорство
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
- Съвместно Инвестиране (участие) в малки и средни, наскоро модернизирани фирми (търговски дружества) в етап на
растеж и разрастване, работещи в перспективни сектори на Българската икономика, с положителни финансови
показатели, с висок процент на свободни парични потоци, с голям потенциал за бъдещ растеж, с отлично подготвени и
мотивирани собственици за по-нататъшно развитие не само на Европейски, а и на световни пазари.
- Съвместно Инвестиране (участие) във фирми (търговски дружества ) в етап на органичен растеж.
a) Органично - инвестиции в ресурси за разширяване дейността на фирмата за производство на нови продукти,
встъпване на нови пазари, географски региони и изграждане на нови канали за дистрибуция в България и Чужбина.
б) Чрез сливания и придобивания - ускоряване на растежа чрез придобивания.
- Инвестиране във фирми в етап на преструктуриране и др.
Сектори:
- Земеделски сектор (зърно производство и търговия)
- Хранителен сектор
- Индустриален сектор
- Проекти в туристически сектор
- Проекти с недвижими имоти и земеделски земи
- Проекти за електронна търговия, аутсорсинг услуги и др.
Повече за НЕЗАВИСИМ ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР на сайтa на Бенефит България Консулт / ИНВЕСТИТОР /
http://obiavidnes.com/obiava/152976/kooperirane-za-syvmestno-investirane-i-partnyorstvo

Преки Инвестиции и свързване с Инвеститори
Готови сме ДА ДОСТАВИМ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ за РАЗВИТИЕ ОТ РЕГИОНАЛНО до
СВЕТОВНО НИВО.
Проявяваме интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика, диференциращи се с положителни финансови показатели, със значителни нива на
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свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и мотивирани собственици / акционери с
високи цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско / Световно ниво.
Повече за Допълнителни Инвестиции за развитие на бизнеса на сайтa на Бенефит България Консулт /
http://obiavidnes.com/obiava/152975/preki-investicii-i-svyrzvane-s-investitori

Бизнес Планове за повишаване Инвеститорски интерес
Бизнес Планове за привличане на Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса и успешно привличане
на Нови Бизнес Партньори.
На думи и написани бизнес планове изглежда лесно, на практика и за изпълнение доста трудно, понякога дори
невъзможно.
Как да се убеди Финансист / Инвеститор (различен от Кредитна Институция) да повярва в бизнес плана на фирмата и
Финансира (Инвестира) в намеренията на Лидерите на
бизнеса?
На електронната ни поща всяка седмица пристигат десетки бизнес планове, идеи за бизнес, предложения за
сътрудничество с дялово участие с цел финансиране, допълнителни планове за разрастване на големи компании, нови
проекти на фирми, бизнес разработки на физически лица за стартъпи и много други. За огромно съжаление, почти всички
от тях си приличат като ПРЕПИСАНИ от УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕБНИК.
Възприятието на хората (Финансистите), отговорни за вземането на решения за одобрение на инвестиционни
предложения и проекти отдавна коренно се е променило. Досега използваните, общоприети и известни на всички начини
за презентиране на нови бизнес идеи и планове радикално се различават от изискванията по задължителен образец
(апликации) на банки и кандидатстване по Европейски проекти.
Казано по-семпло, много сериозни български фирми и техните Лидери все още смятат, че еднотипният бизнес план може
да послужи за пред всеки и пред всекиго. Точно обратното - за всяка Инвестиционна Компания или Стратегически
Инвеститор, включващо Инвеститори от същия бранш, ще трябва много специално и много внимателно да се пригоди
всяка една бизнес презентация, дори понякога не се изисква НИКАКВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, а само една добра дума на
"Доверен Познат"
от техните бизнес среди.
ОТГОВОРНИТЕ ЗА БИЗНЕСА ДА ПОМИСЛЯТ МНОГО ДОБРЕ ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПРАЩАНЕТО НА ЕДНОТИПНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ НА ВСЕКИ, КОЙТО СМЕТНЕ, ЧЕ ЕВЕНТУАЛНО МОЖЕ ДА
ИНВЕСТИРА В ТЕХНИЯ БИЗНЕС без сериозно предварително проучване, без да е добре обмислена стратегията за
презентация и без да се познават характеристиките на Инвеститора, Инвестиционната компания или Инвестиционния
фонд, т.е. казано на обикновен български:
"ДА НЕ СИ ИЗСТРЕЛВАТ ПАТРОНИТЕ НАПРАЗНО".
Повече за Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално
бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина на сайта на Бенефит
България Консулт / НА ДУМИ ЛЕСНО,ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТРУДНО /
http://obiavidnes.com/obiava/152974/biznes-planove-za-povishavane-investitorski-interes

lida шише
LiDa Daidaihua е добър съюзник в пътя към стегнато тяло и топ форма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/152973/lida-shishe

Бизнес Развитие, Инвестиции, Свързване с Инвеститори
Ние сме тук, за да ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС НЕ САМО В ЕВРОПА, А И ПО ЦЕЛИЯ
СВЯТ.
В Услуга сме на Водещите Български Лидери и Техния Бизнес с едни от НАЙ - ШИРОКООБХВАТНИТЕ И
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ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЗУЛТАТИ СТРАТЕГИИ, СЪЧЕТАНИ С НЕПОВТОРИМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ от 1992 г. и до
сега.
Предлагаме на Водещите Български Лидери и техния уникален бизнес НЕСРАВНИМИ УСЛУГИ ОТ НАЙ - ВИСОКО
БИЗНЕС НИВО за Осигуряване на Допълнителни Инвестиции, Представяне пред Инвеститори, Свързване с
Инвеститори, Сливания и Придобивания, Преструктуриране, Развитие на Бизнеса или Продажба на Бизнес.
Повече на сайтa на Бенефит България Консулт / ЗА НАС /
http://obiavidnes.com/obiava/152972/biznes-razvitie-investicii-svyrzvane-s-investitori

Професионални Консултации за Продажба на Бизнес
В случай, че Отговорните за Бизнеса вече имат сериозното намерение да продават Търговското Дружество и да
осъществят финансово - задоволителна сделка в тяхна полза, ще е повече от необходимо да се обърнат към Специалист Консултант в сферата на Бизнес Развитието или Набавяне на Инвестиции (не Агент на Недвижими Имоти), за да НЕ
БЪДАТ подведени с погрешен или заблуждаващ съвет, ако Бизнесът въобще не е продаваем и особено ако секторът, в
който оперира въобще не е печеливш.
Практиката неоспоримо е доказала, че е изключително неизгодно да се продава който и да е Бизнес от "първа ръка", т. е.
от самите Собственици /Акционери на бизнеса, поради опасността от понижаване реалната стойност на
дружествените дялове / акции (общата стойност на бизнеса) и други сложни специфични фактори, пряко влияещи върху
осъществяване на сделката (агресивен натиск върху крайното становище за стойността на бизнеса, други скрити
неизвестни намерения от страна на Инвеститора, така наречения Купувач на Бизнеса).
Бенефит България Консулт ще превърне сегашния Бизнес в печеливша възможност, за да може по най - съобразителния
начин Собствениците / Акционерите на бизнеса да осребрят всичките години труд и осъществят една съществено изгодна сделка за техния настоящ бизнес и преминат към следващото Тяхно Бизнес Начинание.
Повече за Продажба на Бизнес на сайтa на Бенефит България Консулт / ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС /
http://obiavidnes.com/obiava/152971/profesionalni-konsultacii-za-prodajba-na-biznes

Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_70052680_D9Y32AA)(сив) + HP Docking
Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_70052680_D9Y32AA)(сив) + HP Docking, четириядрен Kaby Lake R Intel Core
i5-8250U 1.6/3.4 Ghz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Glare Touchscreen Display, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x Thunderbolt,
Windows 10, 1.61 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152970/laptop-hp-elitebook-840-g5-2fa64av_70052680_d9y32aasiv--hp-docking

kamagra
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/152969/kamagra

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E480 (20KN0078BM/3)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E480 (20KN0078BM/3), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-8130U 2.2/3.4 GHz, 14" (35.56 cm)
Full HD IPS Anti-glare display, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB HDD, USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.75kg
http://obiavidnes.com/obiava/152968/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e480-20kn0078bm3

WEB TECH LEAD
Ref. No.: BW-WTL/R
Who are we?
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 17 years stable presence in the market. The company has
established a reputation of delivering high quality services both to the clients and candidates. We respect the wishes of our clients
and strive to provide the best service by finding the most suitable and challenging job for them.
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Who is our client:
Our client is a a fast-growing start-up company with focus on designing and developing an innovative business intelligence solution
for office space and environment. Their commercial real estate occupancy, usage and capacity planning analytics is used by some of
the leading companies worldwide. The company is decided to expand its Sofia based team and is hiring experienced Tech Lead to
help them scale, grow and build the amazing product to its next level. They now aim to find a great fit for the position of:
WEB TECH LEAD
Main requirements:
* 5+ years of experience in back-end and front-end development;
* 2+ years of proven working experience developing with Reactjs / Redux;
* Experience with relational databases (MySQL, Postgres);
* Excellent working knowledge of HTML, CSS, JavaScript;
* Previous experience with people and project management;
* Great command of English language (both written and spoken).
Nice to have, but not mandatory:
* Practical knowledge of JavaScript, Python, PHP or Ruby on Rails;
* Experience with NoSQL databases (Mongo, Cassandra).
The company offers:
* Very good remuneration package along with additional benefits (stock options); private health insurance plan
* Flexible working schedule; regular vacation and personal days off;
* Friendly team of IT professionals;
* A chance to work on interesting project - own innovative product of the company;
http://obiavidnes.com/obiava/152967/web-tech-lead

Стойка за слушалки
Стойка за слушалки, Cougar Gaming Bunker-S, с вакуум, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152966/stoyka-za-slushalki

Монитор HP Envy 27s
Монитор HP Envy 27s, 27" (68.58 cm) IPS панел, 4K/UHD, 5.4 ms, 10 000 000:1, 350 cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/152965/monitor-hp-envy-27s

Canon IXUS 285 HS(лилав)
Canon IXUS 285 HS(лилав), 12x оптично увеличение, 20.2 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, SD слот, microHDMI
Type D, miniUSB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/152964/canon-ixus-285-hslilav

Проектор LG PF50KG
Проектор LG PF50KG, RGB LED, Full HD (1920x1080), 100000:1, 600 lm, Bluetooth, 2x HDMI, 1x USB Type-A, 1x USB
Type-C, 1x RJ55, безжичен, батерия 12000 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/152963/proektor-lg-pf50kg

Canon IXUS 285 HS(сребрист)
Canon IXUS 285 HS(сребрист), 12x оптично увеличение, 20.2 Mpix, 3.0" (7.62cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, SD слот,
microHDMI Type D, miniUSB Type B
http://obiavidnes.com/obiava/152962/canon-ixus-285-hssrebrist
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Xiaomi Mi Mix 2
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Xiaomi Mi Mix 2, 0.3mm, Прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/152961/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-xiaomi-mi-mix-2

Интерактивен дисплей BenQ RP553K
Интерактивен дисплей BenQ RP553K, 55" (139,7 cm) UHD Tempered glass DLED сензорен дисплей, 5x HDMI, VGA, USB,
RJ-45, RS232
http://obiavidnes.com/obiava/152960/interaktiven-displey-benq-rp553k

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Xiaomi Mi A1
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Xiaomi Mi A1, 0.3mm, Прозрачен - 52381
http://obiavidnes.com/obiava/152959/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-xiaomi-mi-a1

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/152958/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Смяна на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/152957/smyana-na-uretralen-katetyr

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy J2 2017
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy J2 2017, 0.3mm, Прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/152956/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-j2-2017

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy C7 2017
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy C7 2017, 0.3mm, Прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/152955/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-c7-2017

Изнасяме и извозваме мебели до сметища или адреси
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Професионални
хамалски
услуги
на
най-ниски
цени.
Потърсете
ни
на
0898
91
http://izvozva.com/firma-za-iznasyane-i-premestvane-mebeli/, ще останате очаровани от нашата работа.
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81

и

http://obiavidnes.com/obiava/152954/iznasyame-i-izvozvame-mebeli-do-smetishta-ili-adresi

Режем клони, сечем дръвчета и храсти, почистваме дворове
Фирма ще се заеме професионално с почистването на вашия двор от храсти, дръвчета, клонки и др. Всичко за нас на
http://hamalski.com/pochistvane-dvor-bratan-hamalski/ или тел. 0888 300 500.
http://obiavidnes.com/obiava/152953/rejem-kloni-sechem-dryvcheta-i-hrasti-pochistvame-dvorove

Демонтаж и превоз на мебели
Демонтираме и пренасяме мебели от точка до точка. Разполагаме с голям гараж бусове и камиони. На ваше
разположение сме на http://www.karcho.com/author/karcho/ или звъннете на 088 324 88 99.
http://obiavidnes.com/obiava/152952/demontaj-i-prevoz-na-mebeli

Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3JX19EA)(сребрист)
Лаптоп HP EliteBook 850 G5 (3JX19EA)(сребрист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS UWVA Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, Thunderbolt, Windows 10, 1.93 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152951/laptop-hp-elitebook-850-g5-3jx19easrebrist

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy S9
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass за Samsung Galaxy S9, 0.3mm, Прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/152950/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-s9

Продажба на Кафе
Фирма Coffeegroup извършва продажба и доставка на кафе на зърна, кафе капсули La bomba, Lavazza.
http://obiavidnes.com/obiava/152948/prodajba-na-kafe

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/152947/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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
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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/152946/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152945/bulgarian-for-foreigners

давам под наем
Давам под наем самостоятелен апартамент в центъра на град Варна. 0889207095
http://obiavidnes.com/obiava/152944/davam-pod-naem

давам под наем
Давам самостоятелна боксониера под наем. 0877999288
http://obiavidnes.com/obiava/152943/davam-pod-naem

Лаптоп Dell Vostro 5471(N204VN5471EMEA01_1805_UBU_RG)(златист)
Лаптоп Dell Vostro 5471(N204VN5471EMEA01_1805_UBU_RG)(златист), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U
1.8/4.0 Ghz, 14.0"(35.56 cm) Full HD Anti-Glare Display&AMD Radeon 530 4GB(HDMI), 8GB DDR4, 128GB SSD, 1TB HDD,
Ubuntu, 1.67 kg
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http://obiavidnes.com/obiava/152942/laptop-dell-vostro-5471n204vn5471emea01_1805_ubu_rgzlatist

Торкрет бетон - укрепване от Данев Строй ЕООД
ТОРКРЕТ БЕТОН – ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява полагане на торкрет бетон по сух и мокър способ, пръскан бетон.
Извършва торкретиране с цел укрепване на скатове, свлачища, възстановяване на носещи конструкции, стари сгради,
строителни изкопи, саниране на мостове и тунели, изграждане на басейни с нестандартни форми. Разполагаме със
собствени специализирани торкрет машини, обучен персонал, отговорни и висококвалифицирани специалисти. Залагаме
на качествени и доказани материали на пазара и гарантираме желания краен резултат. Работим в цялата страна.ЗА
НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ ! 0888560321
http://obiavidnes.com/obiava/152941/torkret-beton---ukrepvane-ot-danev-stroy-eood

Публичен дисплей BenQ ST650K
Публичен дисплей BenQ ST650K, 65" (165,1 cm) UHD DLED дисплей, 3x HDMI, VGA, 4x USB, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/152939/publichen-displey-benq-st650k

Лаптоп HP ProBook 430 G5 (3VJ36ES)(сив)
Лаптоп HP ProBook 430 G5 (3VJ36ES)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 13.3" (33.78 cm) Full
HD Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 1.49kg
http://obiavidnes.com/obiava/152936/laptop-hp-probook-430-g5-3vj36essiv

Лаптоп Lenovo ThinkPad T580 (20L90026BM)
Лаптоп Lenovo ThinkPad T580 (20L90026BM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Ultra HD IPS anti-glare display, (HDMI), 16GB DDR4, 512GB SSD, Thunderbolt 3, Windows 10, 1.95kg
http://obiavidnes.com/obiava/152935/laptop-lenovo-thinkpad-t580-20l90026bm

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/152934/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/152933/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/152932/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag
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Активатор за жива и мъртва вода – 74 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/152931/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--74-leva

Дестилатор за вода, машина за дестилиране, дестилирана вода - ТехноМаг - София
Предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно и безопасно
приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за
битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите
максимално 4 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и термоустойчива
пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са предимство пред
стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/152930/destilator-za-voda-mashina-za-destilirane-destilirana-voda---tehnomag---sofiya

Hitman 2
Hitman 2, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152929/hitman-2

Слушалки JBL Everest Elite V750NXT GML
Слушалки JBL Everest Elite V750NXT GML
http://obiavidnes.com/obiava/152925/slushalki-jbl-everest-elite-v750nxt-gml

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E480(20KN0061BM/3)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E480(20KN0061BM/3), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 14.0"(35.56
cm) Full HD IPS Anti-Glare Display(HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB-C, Free DOS, 1.75 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152919/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e48020kn0061bm3

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/152918/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

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. Цена: 200лв. Работи се по системата
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„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/152917/intenziven-kurs-italianski-ezik-b11

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/152916/italianski-ezik--intenziven-kurs

Комплект сандали и чанти в бежово от Боснев
Ежедневен дамски сандал на платформа. Изработен е от изкуствен велур.Височина на платформата отзад 12см. отпред
4см. Ежедневна дамска чанта. .Изработена е от изкуствена еко кожа. Хастар текстил.Чантата е с две самостоятелни
прегради. РАЗМЕР НА ЧАНТАТА - ВИСОЧИНА 30 см ШИРИНА в горната част -37 см ШИРИНА в долната част26.5см.
http://obiavidnes.com/obiava/152915/komplekt-sandali-i-chanti-v-bejovo-ot-bosnev

Hitman 2
Hitman 2, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/152914/hitman-2

Hitman 2 Gold Edition
Hitman 2 Gold Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152913/hitman-2-gold-edition

Проектор Canon LX-MU500
Проектор Canon LX-MU500, DLP, WUXGA (1920x1200), 2500:1, 5000 lm, 2x HDMI, 2x VGA, RJ-45, USB, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/152912/proektor-canon-lx-mu500

Hitman 2 Collector's Edition
Hitman 2 Collector's Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152911/hitman-2-collectors-edition

Hitman 2 Collector's Edition
Hitman 2 Collector's Edition, за Xbox One
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http://obiavidnes.com/obiava/152910/hitman-2-collectors-edition

Hitman 2 Gold Edition
Hitman 2 Gold Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/152909/hitman-2-gold-edition

Лаптоп Asus GM501GS-EI003T (90NR0031-M00480)
Лаптоп Asus GM501GS-EI003T (90NR0031-M00480), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS Anti-Glare Display & GF GTX 1070 8GB, (DP), 16GB DDR4, 256GB SSD, 1x Thunderbolt 3.0, Windows 10, 2.45
kg
http://obiavidnes.com/obiava/152908/laptop-asus-gm501gs-ei003t-90nr0031-m00480

Aрхивиращo устройствo HP StoreEver P9G74A
Aрхивиращo устройствo HP StoreEver P9G74A, LTO-7 Ultrium 15000 SAS Internal Tape Drive + 1 (C7977A) Bundle/TVlite
http://obiavidnes.com/obiava/152907/arhivirashto-ustroystvo-hp-storeever-p9g74a

Мишка Speedlink CALADO Silent
Мишка Speedlink CALADO Silent, оптична (1600 dpi), безжична, USB, червена
http://obiavidnes.com/obiava/152906/mishka-speedlink-calado-silent

Мишка Speedlink CALADO Silent
Мишка Speedlink CALADO Silent, оптична (1600 dpi), безжична, USB, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/152905/mishka-speedlink-calado-silent

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152904/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/152903/profesionalen-kurs-kozmetika

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
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Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152901/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
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http://obiavidnes.com/obiava/152900/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152899/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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152898/kurs-kamerier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152897/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152896/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик
по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152895/kurs--vytreshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-stra

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

ВиК МРЕЖИ - по професия

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (външно водоснабдяване и
канализация), Водопроводчик - химическата промишленост, Водопроводчик – кораб, Каналджия, момнтьор водопроводни
тръби, Работник полагане на дренаж, Работник поддръжка на сгради
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152894/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152893/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

КУРС “Изолации в строителството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Работник изолация, Работник, изолация на хладилни
и климатични инсталации.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152892/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152891/kurs--dograma-i-styklopostavyane-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Сухо строителство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: СУХО СТРОИТЕЛСТВО - професия “СТРОИТЕЛ МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Строител сгради от сглобяеми елементи, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/152890/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник метални конструкции, Подготвител
метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Строител сгради от сглобяеми елементи,
работник поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152889/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,
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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/152888/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152887/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152886/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/152885/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152884/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Фитнес гривна Hama Active(137431)
Фитнес гривна Hama Active(137431), OLED дисплей, измерване на пулс, калории, мониторинг за сън, крачкомер,
съвместимост с Android & iOS, черна с лилава каишка
http://obiavidnes.com/obiava/152883/fitnes-grivna-hama-active137431

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/152882/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152881/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/152880/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: 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/152879/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/152878/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

HPE MSA 1040 LFF Storage K2Q90A
HPE MSA 1040 LFF Storage K2Q90A, без твърд диск (12x LFF SAS/MDL SAS/SSD), 6GB Cache, 2U Rackmount, RAID 0, 1, 3,
5, 6, 10, 50
http://obiavidnes.com/obiava/152873/hpe-msa-1040-lff-storage-k2q90a

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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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: 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/152872/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/152871/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

ГРЕШНИЦА СПИРАЩА ДЪХА, ЕЛА И ПРОНИКНИ В МЕН СЕГА DSM 090 363 069
ГРЕШНИЦА СПИРАЩА ДЪХА, ЕЛА И ПРОНИКНИ В МЕН СЕГА DSM 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/152870/greshnica-spirashta-dyha-ela-i-pronikni-v-men-sega--dsm-090-363-069

С ПАЛАВО ЕЗИЧЕ ЩЕ ТЕ ПОГАЛЯ И СТРАСТТА В ТЕБЕ ЩЕ ЗАПАЛЯ GSM: 090 363 034
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С ПАЛАВО ЕЗИЧЕ ЩЕ ТЕ ПОГАЛЯ И СТРАСТТА В ТЕБЕ ЩЕ ЗАПАЛЯ GSM: 090 363 034
http://obiavidnes.com/obiava/152869/s-palavo-eziche-shte-te-pogalya-i-strastta--v-tebe-shte-zapalya--gsm-090-363-034

КЛАСА,СТИЛ И СЕКСАПИЛ GSM: 090 363 049
КЛАСА,СТИЛ И СЕКСАПИЛ GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/152868/klasastil-i-seksapil--gsm--090-363-049

БЪДИ ДО МЕН СЕГА DSM 090 363 020
БЪДИ ДО МЕН СЕГА DSM 090 363 020
http://obiavidnes.com/obiava/152867/bydi-do-men-sega--dsm-090-363-020

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152866/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152865/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Адаптер Hama 135730
Адаптер Hama 135730, от USB C(м) към HDMI(ж), DisplayPort(ж), VGA(ж), съвместим с Thunderbolt 3, 0.15m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/152864/adapter-hama-135730

biobilki
Предлагаме богата гама от билки и билкови продукти включващ: билкови чайове, чайове за отслабване, тинктури, сушени
плодове, гъби, мед . Продуктът ни "Царски чай" е специално създаден за хора които искат да детоксикират организма си
и заедно с това да регулират теглото си. Широката гама от билкови тинктури са създадени за подпомагане на
имунитета, срещу различни видове болести и профилактика на организма срещу влиянието на външните фактори в
следствие на динамичния начин на живот хората.
http://obiavidnes.com/obiava/152863/biobilki

Мишка Speedlink RELIC
Мишка Speedlink RELIC, оптична (1600 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152862/mishka-speedlink-relic

ЕКСКУРЗИЯ В РУМЪНИЯ: БУКУРЕЩ - БРАН - РЪШНОВ - БРАШОВ - ПЕЛЕШ
Маршрут: Варна - Шумен - Разград - Русе - Дунав мост - Букурещ - Бран - Ръшнов - Брашов
Дати:13.07.2018, 17.08.2018, 07.09.2018, 22.09.2018, 12.10.2018, 02.11.2018,
Продължителност: 3 дни / 2 нощувки, Транспорт: Автобус
Цена от: 145 лв.
Пакетната цена включва:
- Транспорт с лицензиран автобус за международни превози
- 2 нощувки в Синая или Предеал хотел 3*
- 2 закуски
- Медицинска застраховка за лица до 65 год.
- Водач представител на фирмата по време на пътуването
- Екскурзоводско обслужване по обектите на български език
- Всички пътни такси
- Екскурзия до Ръшновската крепост
- Туристическа програма в Брашов;
- Екскурзия до замъка "Пелеш";
- Екскурзия до замъка на Дракула в Бран
Пакетната цена не включва:
- Входните такси за посещаваните обекти
- Разходи от личен характер
- Посещение с беседа на български на Парламента в Букурещ – 35 леи
- „ Румънска вечер „ в типично румънско заведение с традиционни ястия и
музика – 20 евро
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http://obiavidnes.com/obiava/152861/ekskurziya-v-rumyniya-bukuresht---bran---ryshnov---brashov---pelesh

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 79,80 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/152860/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_99908162_D9Y32AA)(сив)+ HP Docking
Лаптоп HP EliteBook 840 G5 (2FA64AV_99908162_D9Y32AA)(сив)+ HP Docking, четириядрен Kaby Lake R Intel Core
i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Anti-Glare Touchscreen Display, (HDMI), 8GB, 512GB SSD, 1x Thunderbolt,
Windows 10, 1.61 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152859/laptop-hp-elitebook-840-g5-2fa64av_99908162_d9y32aasiv-hp-docking

Кабел Hama 178329
Кабел Hama 178329, от USB A(м) към USB C(м), 0.6 m., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152858/kabel-hama-178329

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/152857/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Уред за сребърна вода Dr. Silver New
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/152856/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-new

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 4 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и
термоустойчива пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са
предимство пред стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности
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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/152855/destilatori-za-voda

HPE MSA 2040 SAN Storage K2R79A
HPE MSA 2040 SAN Storage K2R79A, без твърд диск (12x LFF SAS/MDL SAS), 4GB Cache, 2U Rackmount, RAID 0, 1, 3, 5, 6,
10, 50
http://obiavidnes.com/obiava/152854/hpe-msa-2040-san-storage-k2r79a

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/152853/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/152852/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/152851/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/152850/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/152849/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Кабел Hama 178284
Кабел Hama 178284, от USB A(м) към USB C(м), 0.2m., бял
http://obiavidnes.com/obiava/152848/kabel-hama-178284

Мишка Speedlink MANEJO Ergonomic Vertical Mouse
Мишка Speedlink MANEJO Ergonomic Vertical Mouse, оптична (1600 dpi), безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152847/mishka-speedlink-manejo-ergonomic-vertical-mouse

Кабел Hama 178283
Кабел Hama 178283, от USB A(м) към Lightning(м), 0.2 m., бял
http://obiavidnes.com/obiava/152846/kabel-hama-178283
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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/152845/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/152844/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/152843/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/152842/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa
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Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152841/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152840/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152839/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Кабел Hama 178281
Кабел Hama 178281, от USB A(м) към USB C(м), 0.2 m., черен
http://obiavidnes.com/obiava/152838/kabel-hama-178281

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/152837/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,
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- 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/152836/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/152835/profesionalen-kurs-noktoplastika

Професионален курс „Маникюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА.
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Здравословни и безопасни условия на труд
- Анатомия на нокътя
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- 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/152834/profesionalen-kurs-manikyur

Професионален курс „Фризьорство”
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
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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/152833/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/152832/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/152831/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/152830/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/152829/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/152828/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/152827/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/152826/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Кабел Hama 135738
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Кабел Hama 135738, от USB A(м) към USB C(м), 1m, 90° ъгъл, черен
http://obiavidnes.com/obiava/152825/kabel-hama-135738

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/152824/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/152823/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/152822/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/152821/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/152820/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/152819/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,
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- Дограма и стъклопоставяне,
- Изолации в строителството.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/152818/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/152817/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/152816/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”.
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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/152815/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/152814/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/152813/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
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• „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/152812/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/152811/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs
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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/152810/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

Мишка Hama Torino 182646
Мишка Hama Torino 182646, оптична(1200 dpi), оптична, USB, черена
http://obiavidnes.com/obiava/152809/mishka-hama-torino-182646

Лаптоп HP EliteBook 830 G5 (3UN91EA_D9Y32AA)(сив) + HP Docking
Лаптоп HP EliteBook 830 G5 (3UN91EA_D9Y32AA)(сив) + HP Docking, четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0
GHz, 13.3" (33.78 cm) Full HD Glare Touchscrenn Display, (Thunderbolt), 8GB DDR4, 512GB SSD, 2x USB 3.1, Windows 10,
1.51kg
http://obiavidnes.com/obiava/152808/laptop-hp-elitebook-830-g5-3un91ea_d9y32aasiv--hp-docking

Подложка за мишка Hama Animal 54790
Подложка за мишка Hama Animal 54790, снимки на животни, 220 x 180 x 10 mm
http://obiavidnes.com/obiava/152807/podlojka-za-mishka-hama-animal-54790

Зарядно устройство Hama 54177
Зарядно устройство Hama 54177, от автомобилна запалка към 1x USB A(ж) и 1x USB C(ж), с кабел от USB C(м) към USB
C(м), 5-20V/2A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/152806/zaryadno-ustroystvo-hama-54177

Лаптоп Lenovo ThinkPad X380 Yoga (20LH000SBM)
Лаптоп Lenovo ThinkPad X380 Yoga (20LH000SBM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 13.3" (33.78
cm) Full HD Touchscreen Display, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 4G/LTE, 1.40 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152805/laptop-lenovo-thinkpad-x380-yoga-20lh000sbm

Лаптоп Lenovo ThinkPad L380 (20M5000UBM)
Лаптоп Lenovo ThinkPad L380 (20M5000UBM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 13.3" (33.78 cm)
Full HD IPS Anti-Glare Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 1.56 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152804/laptop-lenovo-thinkpad-l380-20m5000ubm

SSD 1TB Samsung 970 PRO
SSD 1TB Samsung 970 PRO, PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3, M.2 (2280), скорост на четене 3,500MB/s, скорост на запис
2,700MB/s
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http://obiavidnes.com/obiava/152801/ssd-1tb-samsung-970-pro

Хладилник с фризер Samsung RS68N8321S9/EF
Хладилник с фризер Samsung RS68N8321S9/EF, клас A++, 617л. общ обем, No Frost, LED дисплей, ледогенератор, диспенсер
за вода, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/152800/hladilnik-s-frizer-samsung-rs68n8321s9ef

Хибриден видеорекордер (HVR) Q-See QS1016
Хибриден видеорекордер (HVR) Q-See QS1016, 16 канален, H.264, 1x SATA, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/152799/hibriden-videorekorder-hvr-q-see-qs1016

Лаптоп Asus S510UF-BQ158 (90NB0IK5-M03300)(сив)
Лаптоп Asus S510UF-BQ158 (90NB0IK5-M03300)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i7-8550U 1.8/4.0 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD Anti-Glare Display & GF MX130 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type C, Linux, 1.70 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152798/laptop-asus-s510uf-bq158-90nb0ik5-m03300siv

HPE MSA 2050 SAS Dual Controller LFF Storage Q1J28A
HPE MSA 2050 SAS Dual Controller LFF Storage Q1J28A, без твърд диск (24x SFF SAS/MDL SAS/SSD), 8GB Cache, 2U
Rackmount, RAID 1, 5, 6, 10
http://obiavidnes.com/obiava/152797/hpe-msa-2050-sas-dual-controller-lff-storage-q1j28a

Активатор за жива и мъртва вода – 74 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/152796/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--74-leva

HPE MSA 2050 SAN Storage Q1J01A
HPE MSA 2050 SAN Storage Q1J01A, без твърд диск (24x SFF SAS/MDL SAS/SSD), 8GB Cache, 2U Rackmount, RAID 1, 5, 6,
10
http://obiavidnes.com/obiava/152795/hpe-msa-2050-san-storage-q1j01a

Хладилник с камера Arielli ARD-113FN
Хладилник с камера Arielli ARD-113FN, клас A+, 87л. общ обем, aвтоматично размразяване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/152794/hladilnik-s-kamera-arielli-ard-113fn

HPE MSA 2050 SAN Storage Q1J00A
HPE MSA 2050 SAN Storage Q1J00A, без твърд диск (24x SFF SAS/MDL SAS/SSD), 8GB Cache, 2U Rackmount, RAID 1, 5, 6,
10
http://obiavidnes.com/obiava/152793/hpe-msa-2050-san-storage-q1j00a

10TB HPE MSA P9M82A
10TB HPE MSA P9M82A, SAS 12Gb/s, 10 000rpm, 3.5" (8.89cm) LFF, Hot-Swap
http://obiavidnes.com/obiava/152792/10tb-hpe-msa-p9m82a
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Лаптоп Asus X510UF-EJ126 (90NB0IK2-M05270)(сив)
Лаптоп Asus X510UF-EJ126 (90NB0IK2-M05270)(сив), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full Anti-Glare Diplay & GF MX130 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB3.1 Type C, Linux, 1.70 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152791/laptop-asus-x510uf-ej126-90nb0ik2-m05270siv

Фризер Arielli ACF-185CN
Фризер Arielli ACF-185CN, клас A+, 142л. общ обем, хоризонтален, бял
http://obiavidnes.com/obiava/152790/frizer-arielli-acf-185cn

1.2TB HPE MSA P9M81A
1.2TB HPE MSA P9M81A, SAS 12Gb/s, 10 000rpm, 2.5" (6.35 cm), Hot-Swap
http://obiavidnes.com/obiava/152785/12tb-hpe-msa-p9m81a

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски ,
френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.
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/152784/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152783/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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/152782/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
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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/152781/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/152780/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152779/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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152778/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/152777/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/152776/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.
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/152775/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/152774/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik
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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/152773/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/152772/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/152771/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/152770/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
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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/152769/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/152768/individualno-obuchenie

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/152767/intenziven-kurs-italianski-ezik-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/152766/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

Френски език първо ниво- за начинаещи
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Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152765/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
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
.
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/152764/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Фризер Arielli ACF-258CN
Фризер Arielli ACF-258CN, клас A+, 198л. общ обем, хоризонтален, бял
http://obiavidnes.com/obiava/152763/frizer-arielli-acf-258cn

Училище за бъдещи майки от болница Вита
Започва училището за бъдещи майки на болница Вита за периода май-юли 2018 година. Темите са 10. Срещите са всяка
сряда от 17 ч. в конферентната зала на 6 етаж в МБАЛ Вита База 2 (ул. Филип Кутев №10).
http://obiavidnes.com/obiava/152762/uchilishte-za-bydeshti-mayki-ot-bolnica-vita

SSD 1TB Samsung 970 EVO
SSD 1TB Samsung 970 EVO, PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3, M.2 (2280), скорост на четене 3,400 MB/s, скорост на запис 2,500
MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/152761/ssd-1tb-samsung-970-evo

Курс за Готвачи от 25 юни 2018г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
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- Практическо обучение в кулинарен кабинет и ресторант
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/152760/kurs-za-gotvachi-ot-25-yuni-2018g

Фризер Arielli ACF-324CN
Фризер Arielli ACF-324CN, клас A+, 249л. общ обем, хоризонтален, бял
http://obiavidnes.com/obiava/152759/frizer-arielli-acf-324cn

Лаптоп Asus X540NA-GQ052T (90NB0HG1-M03050)
Лаптоп Asus X540NA-GQ052T (90NB0HG1-M03050), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.1/2.5 GHz, 15.6" (39.62
cm) HD Anti-Glare Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Windows 10, 2.0 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152758/laptop-asus-x540na-gq052t-90nb0hg1-m03050

Мрежови адаптер HPE StoreFabric SN1000Q QW972A
Мрежови адаптер HPE StoreFabric SN1000Q QW972A, от PCIe 3.0 x8(м) към 2x LC Multi-mode SFP+(ж), 16 Gbps
http://obiavidnes.com/obiava/152757/mrejovi-adapter-hpe-storefabric-sn1000q-qw972a

Мрежови адаптер HPE StoreFabric SN1000Q QW971A
Мрежови адаптер HPE StoreFabric SN1000Q QW971A, от PCIe 3.0 x8(м) към 1x LC Multi-mode SFP+(ж), 16 Gbps
http://obiavidnes.com/obiava/152756/mrejovi-adapter-hpe-storefabric-sn1000q-qw971a

Лаптоп Lenovo ThinkPad T580 (20L90021BM)
Лаптоп Lenovo ThinkPad T580 (20L90021BM), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4 GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD IPS Anti-Glare Display & GF MX150 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 512GB SSD, 1x Thunderbolt 3, Windows 10, 4G/LTE,
1.95 kg
http://obiavidnes.com/obiava/152755/laptop-lenovo-thinkpad-t580-20l90021bm

Телевизор Samsung 55NU7472
Телевизор Samsung 55NU7472, 55" (139.70 cm) 4K/UHD Smart TV, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/152754/televizor-samsung-55nu7472

SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition
SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/152753/soulcalibur-vi-limited-silver-collectors-edition
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китеници, юргани , дюшеци
Предлагам чисто нови китеници, юргани, дюшеци, олекотени, ръчно изработени от естествени материали в свежи и
красиви цветове. тел. за връзка 0877999288
http://obiavidnes.com/obiava/152752/kitenici-yurgani--dyusheci

давам под наем
Давам двустаен апартамент под наем в центъра на гр. Варна дъргосрочно. тел за връзка 0889207095
http://obiavidnes.com/obiava/152751/davam-pod-naem

овощна градина
Продавам овощна градина до гр. Добрич с млади плододаващи дръвчета заградена с фургон. тел. за връзка 0877999288
http://obiavidnes.com/obiava/152750/ovoshtna-gradina

Дърва за огрев
Продавам сухи дърва за огрев от плодни дръвчета изгодно. тел. за връзка 0899288106
http://obiavidnes.com/obiava/152749/dyrva-za-ogrev

давам квартира
Давам самостоятелна квартира в центъра на Добрич - дъргосрочно. тел. за връзка 0899288106
http://obiavidnes.com/obiava/152748/davam-kvartira

SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition
SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/152747/soulcalibur-vi-limited-silver-collectors-edition

SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition
SoulCalibur VI Limited Silver Collector's Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152746/soulcalibur-vi-limited-silver-collectors-edition

NBA 2K19 20th Anniversary Edition
NBA 2K19 20th Anniversary Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152745/nba-2k19-20th-anniversary-edition

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/146389/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Еко къщи
Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за
конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и усилия към иновативните технологии в
сферата на строителството и енергийната ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/152744/eko-kyshti

Страница 64/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.06.2018

Къщи около софия
Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за
конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и усилия към иновативните технологии в
сферата на строителството и енергийната ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/152743/kyshti-okolo-sofiya

Проекти на къщи
Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за
конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и усилия към иновативните технологии в
сферата на строителството и енергийната ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/152742/proekti-na-kyshti

Сглобяеми къщи цени
Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за
конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и усилия към иновативните технологии в
сферата на строителството и енергийната ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/152741/sglobyaemi-kyshti-ceni

Сглобяеми къщи
Водени от желанието да създаваме енергийно ефективни, красиви и високо функционални домове, от фирма за
конвенционално строителство през 2008г., насочихме внимание, средства и усилия към иновативните технологии в
сферата на строителството и енергийната ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/152740/sglobyaemi-kyshti

Луксозни круизи
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152739/luksozni-kruizi

Круиз азия
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152738/kruiz-aziya

Круиз европа
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152737/kruiz-evropa

Круиз кариби
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
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http://obiavidnes.com/obiava/152736/kruiz-karibi

Околосветски круиз
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152735/okolosvetski-kruiz

Круизи средиземно море
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152734/kruizi-sredizemno-more

Екскурзии
allcruise.bg е единствената българска платформа, позволяваща търсене и резервиране на круизи по цял свят, на най-добри
цени в реално време! Изберете си дестинация, дата, продължителност, круизна компания, кораб, каюта и дори номера и
разположението на каютата в реално време с реални цени до 24 месеца напред!!! От най-луксозните бутикови кораби, до
най-големите и изпълнени със забавление и динамика световни круизи.
http://obiavidnes.com/obiava/152733/ekskurzii

Ол инклузив
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152732/ol-inkluziv

Екзотични почивки
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152731/ekzotichni-pochivki

Хотели созопол
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152730/hoteli-sozopol

Почивка на море
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152729/pochivka-na-more

Почивка в египет
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
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Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152728/pochivka-v-egipet

Почивка в турция
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152727/pochivka-v-turciya

Почивка в гърция
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152726/pochivka-v-gyrciya

Самолетни билети
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152725/samoletni-bileti

Ранни записвания
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152724/ranni-zapisvaniya

Кола под наем
НЮ УЕЙВ ХОЛИДЕЙЗ е модерният Български туроператор, който обединява всички предимства на туристическия
бранш и Ви предлага избрани пакети за хотелско настаняване на най-добри цени и условия , специално селектирани за Вас.
Ние сме Вашият нов любим партньор за почивки и пътувания в България и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/152723/kola-pod-naem

Билбордове
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152722/bilbordove

Гръб на кухня
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152721/gryb-na-kuhnya

Указателни табели
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
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http://obiavidnes.com/obiava/152720/ukazatelni-tabeli

Плоскости
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152719/ploskosti

Широкоформатен печат
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152718/shirokoformaten-pechat

Стелажи
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152717/stelaji

Печат върху текстил
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152716/pechat-vyrhu-tekstil

Знамена
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152715/znamena

Брандиране на витрини
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152714/brandirane-na-vitrini

Брандиране на автомобили
Ние сме експерти в производството на приложения за външна и вътрешна реклама! Създадени сме през 2003 г. и
изградихме традиции в областта на дигиталния широкоформатен печат. Предлагаме пълен набор от услуги, които
затварят цикъла от подаване на файл за печат, до изработка и монтаж на готовия продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/152713/brandirane-na-avtomobili

NBA 2K19 20th Anniversary Edition
NBA 2K19 20th Anniversary Edition, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/152712/nba-2k19-20th-anniversary-edition

Operation Warcade VR
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Operation Warcade VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152711/operation-warcade-vr

Apex Construct VR
Apex Construct VR, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152710/apex-construct-vr

Jurassic World Evolution
Jurassic World Evolution, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/152709/jurassic-world-evolution

СОЦИАЛНИ AСИСТЕНТИ ЗА LONDON, АНГЛИЯ
Английската фирма ELIAS CARE набира социални асистенти за обгрижване на възрастни и/или болни хора за
краткосрочни и дългосрочни ангажименти в Лондон за следните позиции:
1. Социални асистенти за домашно 24 часово обгрижване на възрастни хора в Лондон и околностите на града.
2. Социални асистенти за ежедневна почасова грижа в Epping (район на Лондон). Осигурена безплатна квартира.
Английската фирма предлага:
• Сигурна и легална работа в Англия;
• Атрактивно възнаграждение;
• Договор по английското законодателство;
• Съдействие пред институциите във Великобритания за получаване на пълния пакет от документи NINо & DBS Check;
• Съдействие за откриване на банкова сметка в страната
• Обучение за придобиване и квалификация за социален асистент.
• Отлично професионално развитие с възможност за придобиване на дипломи по социални и здравни грижи
Изисквания към кандидатите:
• Да владеят английски език на добро ниво /писмено и говоримо/;
• Да имат опит в обгрижването на възрастни хора;
• Активните шофьори са с предимство;
• Възрастови ограничения – няма.
Задължения и отговорности:
• Обгрижване и подкрепа на хора с широк спектър от заболявания и увреждания;
• Помощ при водене на домакинство;
• Изпълнения на поставените лекарски предписания;
• Водене на писмена документация.
БЕЗ КОМИСИОННИ И ТАКСИ!!!
За повече информация и кандидатстване за работната позиция, свържете се с нас в работно време (09:00ч. – 17:00ч.) на
телефони: +359 877 215 988 или +359 878 444 918. Бихте могли да изпратите автобиография с актуална снимка на
t.yordanova@unitedpartnershr.eu
http://obiavidnes.com/obiava/152708/socialni-asistenti-za-london-angliya

Jurassic World Evolution
Jurassic World Evolution, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/152707/jurassic-world-evolution

Корпоративно обучение по английски ,български , руски език - София
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
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български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152701/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski-ezik---sofiya

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/152700/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
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3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/152699/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Web and mobile application development
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152697/web-and-mobile-application-development

Custom website development
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152696/custom-website-development

Website development company
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152695/website-development-company

Android application development
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
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long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152694/android-application-development

Android app development company
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152693/android-app-development-company

Mobile application development company
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152692/mobile-application-development-company

Mobile apps company
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152691/mobile-apps-company

Software application developer
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152690/software-application-developer

Зарядно устройство Yoobao 2
Зарядно устройство Yoobao 2, от автомобилна запалка към 2x USB А(ж), 5V/2.1A, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/152689/zaryadno-ustroystvo-yoobao-2

Web application development company
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152688/web-application-development-company

Custom software development
We help companies and startups build incredible software, mobile-ready products and leverage the power of BPO. We consider
ourselves one of a handful of companies that can turn the ‘drawings on the back of a napkin’ into fully fledged products and
services. We can build your product from the ground up, scale your team in weeks not months, build your next release, or form a
long-term partnership for all your software development and BPO needs.
http://obiavidnes.com/obiava/152687/custom-software-development
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Зарядно устройство Yoobao 2
Зарядно устройство Yoobao 2, от автомобилна запалка към 2x USB А(ж), 5V/2.1A, черно
http://obiavidnes.com/obiava/152686/zaryadno-ustroystvo-yoobao-2

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152685/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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152684/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152683/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
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152682/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152681/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер /
камериерка, управител на хижа
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 300 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152680/kurs-kamerier---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/152679/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: 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/152678/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/152677/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия
“МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (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/152676/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/152675/kurs--vynshni-vik-mreji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които

Страница 78/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.06.2018

съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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/152674/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/152673/kurs--izolacii-v-stroitelstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

КУРС “Дограма и стъклопоставяне” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: ДОГРАМА И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ - професия
“СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
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• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий,
Монтажник стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар - двойно остъкляване, Стъклар - остъкляване на покриви, работник
поддръжка на сгради.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152672/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/152671/kurs--suho-stroitelstvo-distancionno-obuchenieza-cyalata-strana

КУРС “Метални конструкции” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - професия
“СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Монтажник 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/152670/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/152669/kurs--stomanobetonni-konstrukcii-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152668/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152667/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
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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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152666/kurs--pokrivi---distancionno-obuchenie-----za-cyalata-strana

Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в
строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152665/kurs--stroitelno-tenekedjiystvo-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори,
бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник
поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152664/kurs--boyadjiyski-raboti-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152663/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
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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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152662/kurs--vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ - професия
“СТРОИТЕЛ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Гипсаджия, гипсаджия на орнаменти, гипсаджия –
мазач, шпакловчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152661/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
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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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152660/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie----za-cyalata-strana

Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152659/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
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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, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152658/kurs-kofraji---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
- Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass
приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския
класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата,
успешно завършили курса, могат да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ»
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/152657/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.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса 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/152656/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie---za-cyalata-strana

Зарядно устройство Yoobao
Зарядно устройство Yoobao, от автомобилна запалка към 2x USB А(ж), 5V/3.4A, Fast Charge
http://obiavidnes.com/obiava/152655/zaryadno-ustroystvo-yoobao

Зарядно устройство Yoobao
Зарядно устройство Yoobao, от автомобилна запалка към USB А(ж), 5V/2.4A, 9V/2.0A, сребристо
http://obiavidnes.com/obiava/152654/zaryadno-ustroystvo-yoobao

Предно стъкло от автостъкла Пилкингтън - София
Автостъклата Pilkington са произведени в съответствие със стандартите за Original Equipment Manufacturer,
определени от автомобилните производители. Pilkington е единственият производител на стъкла в света, който
произвежда предни, странични и задни стъкла в едни и същи производствени линии, както за автомобилните
производители, така и за крайните клиентите.
http://obiavidnes.com/obiava/152653/predno-styklo-ot-avtostykla-pilkingtyn---sofiya

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.
гр.София, ул."Триадица"№3а
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/152652/detektivska-agenciya-star-0885350440

Клавиатура за Lenovo 300S-14ISK/500S-14ISK/S41-35/S41-70/S41-75/U41-70
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Клавиатура за Lenovo 300S-14ISK/500S-14ISK/S41-35/S41-70/S41-75/U41-70, UK, без рамка, с подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152651/klaviatura-za-lenovo-300s-14isk500s-14isks41-35s41-70s41-75u41-70

Клавиатура за Lenovo 300S-14ISK/500S-14ISK/S41-35/S41-70/S41-75/U41-70
Клавиатура за Lenovo 300S-14ISK/500S-14ISK/S41-35/S41-70/S41-75/U41-70, UK, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152650/klaviatura-za-lenovo-300s-14isk500s-14isks41-35s41-70s41-75u41-70

Клавиатура за HP Pavilion DM1-3000/DM1-3200/DM1Z-3000/DM1Z-3200/DM1-4000
Клавиатура за HP Pavilion DM1-3000/DM1-3200/DM1Z-3000/DM1Z-3200/DM1-4000, UK, с рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152649/klaviatura-za-hp-pavilion-dm1-3000dm1-3200dm1z-3000dm1z-3200dm1-4000

Клавиатура за HP G61/COMPAQ Presario CQ61
Клавиатура за HP G61/COMPAQ Presario CQ61, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152648/klaviatura-za-hp-g61compaq-presario-cq61

Клавиатура за Fujitsu Lifebook AH512/AH530/AH531
Клавиатура за Fujitsu Lifebook AH512/AH530/AH531, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152647/klaviatura-za-fujitsu-lifebook-ah512ah530ah531

Клавиатура за Dell Latitude E6230/E6320/E6330/E6420/E6430/XT3/E5420/E5430
Клавиатура за Dell Latitude E6230/E6320/E6330/E6420/E6430/XT3/E5420/E5430, UK, с кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152646/klaviatura-za-dell-latitude-e6230e6320e6330e6420e6430xt3e5420e5430

Клавиатура за Dell Latitude E6230/E6320/E6330/E6420/E6430/XT3/E5420/E5430
Клавиатура за Dell Latitude E6230/E6320/E6330/E6420/E6430/XT3/E5420/E5430, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/152645/klaviatura-za-dell-latitude-e6230e6320e6330e6420e6430xt3e5420e5430

Индия – онлайн
„ Индия - онлайн” обединява в едно двете насоки на нашата дейност - за осъществяване на пътувания в Индия и Непал,
Бутан и Шриланка, и за търговия и внос на стоки от Индия.
Желанието ни е да покажем различността на тези места и хора, дрехи и обзавеждане - мистериозни, цветни, екзотични.
Защо пътуваме – познато ви е нали? За нас отговорът на този въпрос е – човекът е човек, когато е на път.
Малко история – започнахме през 2011 с пътуванията до Индия, Бутан, Непал, Шриланка. на плажовете по
крайбрежието, Индийски круизи и архитектурни обиколки на Индия. Защото - да откриеш Индия е лесно – отваряш
атласа – и готово. Но истинското приключение е в това да преоткриеш Индия лично, за себе си. Планини и плажове, гори
и пустини са основните компоненти, от които е съставена великолепната рецепта, наречена Индия. И още - от
спускането със ски по склоновете на Хималаите, от удоволствията на пясъчните плажове по крайбрежието, и от
лагуните на Южна Индия. От зашеметяващите крепости, заобиколени от пясъчните дюни на Великата Индийска
пустиня, от опознаването на Индийските гори и резервати.
Ние сме специалисти в Исторически обиколки, Спа & Аюрведа почивки, религиозни и поклоннически пътувания,
приключенски турове, пътешествия „Дива природа”, високопланински преходи, сватбено пътешествие, луксозни почивки
на плажовете по крайбрежието, Индийски круизи и архитектурни обиколки на Индия, самолетни билети и съдействие за
визи.
От 2013 – развихме най-напред във Фейсбук, нашият “Онлайн магазин Индия - всеки ден, online shop India for Every Single
Day” – с мотото- “Всичко от и за Индия” – а вече и india-online – Магазин за ръчни изделия от Индия с високо качество,
атрактивни бижута и дрехи, копринени и кашмирени шалове, дърворезби, картини, звънчета гунгру и бижута за танц,
линия – “Мандала” – чанти и постелки за йога, стенни пана и покривки за легло, облекло, също и книги за Аюрведа,
готвене, Мандали оцветяване, пътеводители, романи.
Научете повече на: http://india-online.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/152644/indiya--onlayn
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Индия – онлайн
„ Индия - онлайн” обединява в едно двете насоки на нашата дейност - за осъществяване на пътувания в Индия и Непал,
Бутан и Шриланка, и за търговия и внос на стоки от Индия.
Желанието ни е да покажем различността на тези места и хора, дрехи и обзавеждане - мистериозни, цветни, екзотични.
Защо пътуваме – познато ви е нали? За нас отговорът на този въпрос е – човекът е човек, когато е на път.
Малко история – започнахме през 2011 с пътуванията до Индия, Бутан, Непал, Шриланка. на плажовете по
крайбрежието, Индийски круизи и архитектурни обиколки на Индия. Защото - да откриеш Индия е лесно – отваряш
атласа – и готово. Но истинското приключение е в това да преоткриеш Индия лично, за себе си. Планини и плажове, гори
и пустини са основните компоненти, от които е съставена великолепната рецепта, наречена Индия. И още - от
спускането със ски по склоновете на Хималаите, от удоволствията на пясъчните плажове по крайбрежието, и от
лагуните на Южна Индия. От зашеметяващите крепости, заобиколени от пясъчните дюни на Великата Индийска
пустиня, от опознаването на Индийските гори и резервати.
Ние сме специалисти в Исторически обиколки, Спа & Аюрведа почивки, религиозни и поклоннически пътувания,
приключенски турове, пътешествия „Дива природа”, високопланински преходи, сватбено пътешествие, луксозни почивки
на плажовете по крайбрежието, Индийски круизи и архитектурни обиколки на Индия, самолетни билети и съдействие за
визи.
От 2013 – развихме най-напред във Фейсбук, нашият “Онлайн магазин Индия - всеки ден, online shop India for Every Single
Day” – с мотото- “Всичко от и за Индия” – а вече и india-online – Магазин за ръчни изделия от Индия с високо качество,
атрактивни бижута и дрехи, копринени и кашмирени шалове, дърворезби, картини, звънчета гунгру и бижута за танц,
линия – “Мандала” – чанти и постелки за йога, стенни пана и покривки за легло, облекло, също и книги за Аюрведа,
готвене, Мандали оцветяване, пътеводители, романи.
Научете повече на: http://india-online.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/152643/indiya--onlayn

Салон за красота Pretty Lab. Фотоепилация, мезотерапия и подмладяване.
E-light епилация, фотоподмладяване, термажен и RF лифтинг, кавитация и други иновативни козметични процедури за
да бъдат Вашите лице и тяло винаги прекрасни! В Pretty Lab ще се насладите на приятна обстановка, качествено
обслужване и много предложения за поддържане на вашата красота и доброто ви самочувствие. И всичко това на
приятелски цени! За повече информация https://prettylab.bg
http://obiavidnes.com/obiava/152642/salon-za-krasota-pretty-lab-fotoepilaciya-mezoterapiya-i-podmladyavane

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
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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
Обучението се провежда 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
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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/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
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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.

Страница 92/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.06.2018

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: работник – облицовки и настилки, паркетчия,
шпакловчик, работник - изолация, работник – ремомнт на топлинна изолация, работник строителна изолация,
хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища, работник улавяне на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 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
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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”
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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, 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
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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.
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След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Арматорист, Бетонджия, Работник на
бетонобъркачка, Формовчик на бетонни изделия, Строител на жилища, Строител на стоманобетонни промишлени
комини, Работник полагане на дренаж
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 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
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да 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.
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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, 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
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и 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».
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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

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 -
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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
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
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• 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

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
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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
- 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%
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оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/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
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.
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Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/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

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.
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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,
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
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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,
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
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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/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,
- 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
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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/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
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/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
• „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/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
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.
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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
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