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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153780/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/153503/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153825/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153824/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153823/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153822/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153821/cherna-mravka

Неработещи коли за скрап купува
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона.
, 02/4410524 и 0887901663,0879988765
https://www.facebook.com/skrapsofia/
http://obiavidnes.com/obiava/153820/neraboteshti-koli-za-skrap-kupuva
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Детективи Пловдив -0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
Гр.София , ул.ТРиадица №3а
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/153814/detektivi--plovdiv--0885350440

ЧЕХИЯ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ БЕЗКОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ ГАРАНТИРАНИ
100% РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР ЗАКОННО
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ БЕЗПЛАТЕН ТРА НСПОРТ ГАРАНТИРАНА
РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ВИ НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО
ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за селско
стопанство,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бисквитена фабрика,фабрика за
сладолед,цех за зеленчуци,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,сервиз за гуми,лаковна,строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и много други работни места,заплата според
квалфикацията 20000-30000 крони /800-1200 евро/,ТД,осигуровки.Заварчиците достигат възнаграждение 40000 крони
/1500 евро/.За всички работни места седмичен аванс 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита
икономика.Език не е задължителен. Подсигурени квартири БЕЗПЛАТНО. Гарантирано започване и получаване на
възнаграждението. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел0886090826 до 19 ч.
http://obiavidnes.com/obiava/153813/chehiya-bezplaten-transport-bezkomision-i-posrednici-garantirani-100-rabotni-mest

Опаковчици-Великобритания
ОТКРИТИ РАБОТНИ МЕСТА
Набират се семейни двойки и жени за опаковане на плодове:
ягоди, малини, броколи, аспержи, череши, ябълки.
Задължения на работника: обработване на плодовете измиване опаковане по грамаж в тарелки, етекиране. Работи се на
поточна линия в закрити складове, работно време ( 8 до 11 часа на смяна) работна седмица 6 дни. Заплащане почасово 8,
00 GBR на час.
Заплащането се извършва седмично по банков път. Седмична заплата ( 350-450 GBR)
Банкова карта се издава при започване на работа.
Договор 6 месеца с опция за удължаване.
Съдействие за банков акаунт и издаване на иншуранс номер.
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Осигурено настаняване за всеки работник( каравани 2 до 6 човека) седмичен наем 45п.
ТРЪГВАНЕ ДО 10 ДНИ
За записване моля изпращайте СВ и актуална снимка на емайл: jobseuk2@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/153812/opakovchici-velikobritaniya

Бригади-ябълки
Обявяват се работни места в Ферми за бране на Ябълки , Круши.Набират работници за ферми в Кент за бране и
опаковане на Ябълки и Круши.Кандидатите да са от 18 до 45 год. Езикови познания не се изискват.Работниците да са
физически здрави.Работен Процес Работни часове 50 часа на седмица, заплащане на норма час GBR - 7, 83 Седмични
заплати 400-500 GBR Зависимост от работника Работи се в повечето случай в тимове по 6 или 8 човека. Изисква се
сръчност и отговорност към работата от работника. Да може да работи в екип.НАСТАНЯВАНЕ Осигуряват се
каравани по 2 -ма в стая каравана с три стаи всяка е снабдена с кухня и баня. Заплащането на караваната става на
седмица 37-42 GBR на седмица. Стартиране на основната работа - Юни месец до Октомври.За кандидати които
желаят да започнат сезонната работа да изпратят своето СВ и снимка на посоченият емайл jobseuk2 abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/153811/brigadi-yabylki

Работници за Складове - Обувки, Дрехи, Текстил
Набират се работници за складове в Англия - Бирмингам , Манчестър, Бърнли и други градове. Кандидатите да са до 50
год Владеене на език не се изисква Да са отговорни работници, да имат готовност да работят на смени от 8 до 12 часа.
Складове за пакетиране и събиране на стока в склада- дрехи, обувки, текстил и много други.
Работи се на смени дневна и нощна. Заплащане дневна смяна 7, 95п на час. нощна смяна 8. 50п на час. работни часове за
седмицата - осигурени 40 часа + 10-15 овъртайм след първия месец. Овъртайм се заплаща по 13 паунда на час. Договор
мин. 6 месеца с преподписване.
Квартира се осигурява за работниците - настаняване в къща 60п на седмица с включени консумативи. Всеки кандидат
трябва да изпрати СВ и снимка. Тръгване до Седмица. Всеки кандидат заминава с предварителен договор за настаняване.
Такси и комисионни не се заплащат за работното място!
Моля Изпращайте вашата кандидатура на емайл адрес: jobseuk2@abv.bg - Ще се свържем с всеки изпратил СV в
рамките на 24 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/153810/rabotnici-za-skladove---obuvki-drehi-tekstil

Германия работа за мъжe
Германия - Франкфурт, Щутгарт и други градове - Почистваща фирма набира мъже за обща работа в почистването на
обекти- Строителни обекти след завършен ремонт, Училища, Складови бази и др.
Няма изискване на възраст, език не се изисква.
Стартово заплащане 7 евро а час за първите 3 месеца.( Месечна заплата 1200-1300 евро )
Настаняване се осигурява- квартира ( къща по 2-3 -ма в стая)
Осигурен транспорт от квартирата до обектите ( не се заплаща)
Заплащане - аванс може да се записва всяка седмица, заплата се получава до 20 число на месеца.
Работно облекло от фирмата в Германия.
Работата е целогодишна.
Тръгване веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/153809/germaniya-rabota-za-myje
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Ферми Англия заминаване ВЕДНАГА.
Обявяваме нови работни места в ферми и Пак-хаусове Англия и Шотландия стартиране ВЕДНАГА .
Всеки един кандидат трябва да е м/у 18 и 55г възраст
Работен процес - бране и пакетиране на летни култури , Ягоди , малини , боровинки , череши , салати , боб , грах , домати
, краставици и други земеделска култури .
-Заплащане : Заплащането е с гарантирани 7.83 Брит. Паунда , като в някой случаи има норми които трябва да покриете
, самостоятелно или групово . Изработеното се изплаща на база седмица във вашите банкови сметки или кеш ако не
разполагате с такива , ще ви бъде съдействано за получаване на банкова сметка , осигурителен номер .
-Настаняване : Настаняването предимно е в каравани или къщи оборудвани с всички уреди за битуване , като сте от по
двама до шест души в каравана или къща зависимост от капацитета и помещенията в самата каравана или къща . В
помещение сте Средно от по двама души, всяка каравана или къща разполага с две или три спални помещения ,баня ,
тоалетна, както и кухня с общо помещение . Наемите са за ваша сметка , като средно варират м/у 34 и 39 паунда
седмично с включени сметки .
-Кандидатсване : Изпратете ваше СВ
http://obiavidnes.com/obiava/153808/fermi-angliya-zaminavane-vednaga

Ферми Англия заминаване ВЕДНАГА.
Обявяваме нови работни места в ферми и Пак-хаусове Англия и Шотландия стартиране ВЕДНАГА .
Всеки един кандидат трябва да е м/у 18 и 55г възраст
Работен процес - бране и пакетиране на летни култури , Ягоди , малини , боровинки , череши , салати , боб , грах , домати
, краставици и други земеделска култури .
-Заплащане : Заплащането е с гарантирани 7.83 Брит. Паунда , като в някой случаи има норми които трябва да покриете
, самостоятелно или групово . Изработеното се изплаща на база седмица във вашите банкови сметки или кеш ако не
разполагате с такива , ще ви бъде съдействано за получаване на банкова сметка , осигурителен номер .
-Настаняване : Настаняването предимно е в каравани или къщи оборудвани с всички уреди за битуване , като сте от по
двама до шест души в каравана или къща зависимост от капацитета и помещенията в самата каравана или къща . В
помещение сте Средно от по двама души, всяка каравана или къща разполага с две или три спални помещения ,баня ,
тоалетна, както и кухня с общо помещение . Наемите са за ваша сметка , като средно варират м/у 34 и 39 паунда
седмично с включени сметки .
-Кандидатсване : Изпратете ваше СВ
http://obiavidnes.com/obiava/153807/fermi-angliya-zaminavane-vednaga

Търся надомна работа
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време на деня.На 58
години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/153806/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
През седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и неделя по всяко време на деня.На 58
години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие,а
имам и над 10 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до Люлин,за
минимум 700 лева заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа
дежурство - 72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/153805/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana
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Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.===nazareth1969@abv.bg===
http://obiavidnes.com/obiava/153804/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Искам да се запозная с жена от 46 до 53 години
На 58 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/153803/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-46-do-53-godini

Стойка за стена CME ETR200
Стойка за стена CME ETR200, за екрани от 26" - 40", VESA 200, макс. тегло до 30 кг, сива
http://obiavidnes.com/obiava/153802/stoyka-za-stena-cme-etr200

64GB USB Flash Drive Team Group C141
64GB USB Flash Drive Team Group C141, USB 2.0, черна-зелена
http://obiavidnes.com/obiava/153801/64gb-usb-flash-drive-team-group-c141

Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, Spigen Tough Armor Case, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153800/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-plus

32GB USB Flash Drive Team Group C141
32GB USB Flash Drive Team Group C141, USB 2.0, черна-жълта
http://obiavidnes.com/obiava/153799/32gb-usb-flash-drive-team-group-c141

16GB USB Flash Drive Team Group C141
16GB USB Flash Drive Team Group C141, USB 2.0, черна-синя
http://obiavidnes.com/obiava/153798/16gb-usb-flash-drive-team-group-c141

Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, Spigen Liquid Crystal Case, черен-матов
http://obiavidnes.com/obiava/153797/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-plus

Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, Spigen Liquid Air Case, черен-матов
http://obiavidnes.com/obiava/153796/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-plus

kamagra jelly
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
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http://obiavidnes.com/obiava/153795/kamagra-jelly

Монитор ViewSonic VG2448
Монитор ViewSonic VG2448, 24"(60.96 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 50000000:1, 250 cd/m2, VGA, HDMI, DisplayPort, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153794/monitor-viewsonic-vg2448

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, Spigen Liquid Air Case, черен-матов
http://obiavidnes.com/obiava/153793/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

kamagrata
Kamagra orall jelly, защото действа много бързо, много е вкусен и няма странични ефекти. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153792/kamagrata

Стойка за стена CME ETR100
Стойка за стена CME ETR100, за екрани от 14" - 25" , VESA 100, макс. тегло до 20 кг, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153791/stoyka-za-stena-cme-etr100

Spigen Thin Fit 360
Spigen Thin Fit 360, калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, черен-матов, в комплект със стъклено защитно покритие
http://obiavidnes.com/obiava/153790/spigen-thin-fit-360

Слушалки Sony WF-SP700N
Слушалки Sony WF-SP700N, безжични, микрофон, Bluethooth, NFC, водоустойчиви IPX4, с батерия, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/153784/slushalki-sony-wf-sp700n

Слушалки Sony WF-SP700N
Слушалки Sony WF-SP700N, безжични, микрофон, Bluethooth, NFC, водоустойчиви IPX4, с батерия, бели
http://obiavidnes.com/obiava/153783/slushalki-sony-wf-sp700n

Стойка за стена Meliconi ES400
Стойка за стена Meliconi ES400, за екрани от 40" - 65", VESA 400, макс. тегло до 40 кг, черна
http://obiavidnes.com/obiava/153782/stoyka-za-stena-meliconi-es400

kamagra gel
Kamagra gel.Предпочитан от милиони мъже по целия свят за специални изживявания. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153781/kamagra-gel

Слушалки Sony WF-SP700N
Слушалки Sony WF-SP700N, безжични, микрофон, Bluethooth, NFC, водоустойчиви IPX4, с батерия, розови
http://obiavidnes.com/obiava/153779/slushalki-sony-wf-sp700n

Интерполено - всичко за вашия дом
Създаването на модерен, стилен имидж е най-важното за всеки. Така е и с домът, където трябва да цари комфортен
интериор с възможно най-голяма лекота.
Все пак, за да имате желаните мебели, стени, завеси и подови настилки в хармония, е необходимо да се знаете някои
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правила. Ние от INTERPOLEZNO.COM ще ви ги разкажем.
Посетете ни от тази връзка: http://www.interpolezno.com/category/dom.
http://obiavidnes.com/obiava/153778/interpoleno---vsichko-za-vashiya-dom

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153777/kamagra-gold

Вашият виртуален консултант е тук: INTERPOLEZNO.COM.
Само ние самите ще можем да разберем, какво ни разказва всяка от нашите мечти. Едни от тях са реализуеми, други
преследвани цял живот.
Вашият виртуален консултант е тук: INTERPOLEZNO.COM.
За някои от тях получаваме знаци под различна форма, дори като сън. Това не е случайно, защото само ние имаме ключ
към
дадената
идея.
Това
се
нарича
себепознание
и
за
него
може
да
разгледате
тук:
http://www.interpolezno.com/category/psihologiya-2-2/sebepoznanie.
http://obiavidnes.com/obiava/153776/vashiyat-virtualen-konsultant-e-tuk-interpoleznocom

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153775/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153774/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153773/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153772/cherna-mravka

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153771/kamagra-gold

Слушалки Sony WF-SP700N
Слушалки Sony WF-SP700N, безжични, микрофон, Bluethooth, NFC, водоустойчиви IPX4, с батерия, черни
http://obiavidnes.com/obiava/153770/slushalki-sony-wf-sp700n

2 броя защитно покритие Spigen Neo FLEX HD Screen Protector за целия дисплей на Samsung
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Galaxy S9 Plus
2 броя защитно покритие Spigen Neo FLEX HD Screen Protector за целия дисплей на Samsung Galaxy S9 Plus
http://obiavidnes.com/obiava/153769/2-broya-zashtitno-pokritie-spigen-neo-flex-hd-screen-protector-za-celiya-displey-na-

2 броя защитно покритие Spigen Neo FLEX HD Screen Protector за целия дисплей на Samsung
Galaxy S9
2 броя защитно покритие Spigen Neo FLEX HD Screen Protector за целия дисплей на Samsung Galaxy S9
http://obiavidnes.com/obiava/153768/2-broya-zashtitno-pokritie-spigen-neo-flex-hd-screen-protector-za-celiya-displey-na-

Стойка за стена Meliconi ER200
Стойка за стена Meliconi ER200, за екрани от 26" - 40", Vesa 200, макс. тегло до 20 кг, сива
http://obiavidnes.com/obiava/153767/stoyka-za-stena-meliconi-er200

Слушалки Sony WI-SP600N
Слушалки Sony WI-SP600N, безжични, микрофон, Bluethooth, NFC, водоустойчиви IPX4, с батерия, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/153766/slushalki-sony-wi-sp600n

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153765/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153764/kamagra-gel

Монитор Philips 328E9QJAB
Монитор Philips 328E9QJAB, 32"(81.28 cm) VA панел, Full HD, 5ms, 20000000:1, 250 cd/m2, VGA, HDMI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/153763/monitor-philips-328e9qjab

Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular
Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular, механични стрелки, 1.22" (3.09 cm) TFT сензорен дисплей,
Bluetooth 4.2, до 3 дни време за работа в режим Smart, водоустойчив, златист
http://obiavidnes.com/obiava/153762/hibriden-smart-chasovnik-mykronoz-zetime-elite-regular

Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular
Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular, механични стрелки, 1.22" (3.09 cm) TFT сензорен дисплей,
Bluetooth 4.2, до 3 дни време за работа в режим Smart, водоустойчив, розов-златист
http://obiavidnes.com/obiava/153761/hibriden-smart-chasovnik-mykronoz-zetime-elite-regular

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153760/cialis
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viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153759/viagra

Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular
Хибриден смарт часовник MyKronoz ZeTime Elite Regular, механични стрелки, 1.22" (3.09 cm) TFT сензорен дисплей,
Bluetooth 4.2, до 3 дни време за работа в режим Smart, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153758/hibriden-smart-chasovnik-mykronoz-zetime-elite-regular

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, син
http://obiavidnes.com/obiava/153757/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

ATX/mATX/MINI-ITX Segotep WIDER X3 Blue LED
ATX/mATX/MINI-ITX Segotep WIDER X3 Blue LED, 1x USB3.0, 2x USB2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/153756/atxmatxmini-itx-segotep-wider-x3-blue-led

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153755/cherna-mravka

kamagra gel-желе
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153754/kamagra-gel-jele

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, червен
http://obiavidnes.com/obiava/153753/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

Монитор Philips 328E9FJAB
Монитор Philips 328E9FJAB, 32"(81.28 cm) VA панел, Quad HD, 5ms, 20000000:1, 250 cd/m2, VGA, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/153752/monitor-philips-328e9fjab

kamagra
Камагра гел елиминира импотентност и еректилна дисфункция при всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153751/kamagra

Доставка на цветя от Jardin.bg
Експресна доставка на свежи цветя и букети от Жардин ЕООД. Фирмата е един от лидерите в бранша с цветята с
хиляди доволни клиенти от цяла България. Поръчайте букет цветя за любим човек от магазина Jardin.bg и ще получите
цветята в перфектно състояние, в най-удобния за вас час!
http://obiavidnes.com/obiava/153750/dostavka-na-cvetya-ot-jardinbg

Продавам 200 декара новосъздадена овощна градина в с.Сенник общ.Севлиево - 2000 лева на
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декар 0888061615 - Михаил Велчев
Продавам 200 декара новосъздадена овощна градина в с.Сенник общ.Севлиево - 2000 лева на декар
0888061615 - Михаил Велчев
http://obiavidnes.com/obiava/153746/prodavam-200-dekara-novosyzdadena-ovoshtna-gradina-v-ssennik-obshtsevlievo---2000-

Преходник Adapter DisplayPort(м) към HDMI(ж)
Преходник Adapter DisplayPort(м) към HDMI(ж), 0.15m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/153745/prehodnik-adapter-displayportm-kym-hdmij

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/153744/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/153743/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/153742/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/153741/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/153740/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/153739/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/153738/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

БЛИЗКИ И НЕПОЗНАТИ АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТ ВАРНА
Маршрут: Варна - Шумен - Търговище - Велико Търново- Севлиево - София - Скопие - Охрид - Тирана - Круя - Дуръс Берат - Билянини извори - България
Дати: 12.09.2018, 10.10.2018,
Продължителност: 5 дни / 3 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 290 лв.
Пакетната цена включва
- Транспорт с лицензиран автобус за международни превози.
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Holiday M 3* или Hotel Pela 3 * в Охрид
- 2 нощувки със закуски и вечери в Дуръс в хотел Vivas 3*
- Екскурзоводско обслужване
медицинска застраховка за лица до 65 год.
пътни такси и гранични такси
- Пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод на български език
- Кратка програма в Скопие / около 1ч.30мин.-2 ч. /
- Обиколки на Тирана, Дуръс и Круя с местен екскурзовод на български език
- Посещение на манастира Свети Наум и Билянините Извори
Пакетната цена не включва
- входните такси за посещаваните туристически обекти по програмата.
- входна такса за църквата „Св. Спас“ и музея на Гоце Делчев (120 MKD) в Скопие;
- входни такси в църквата "Св. Богородица Перивлепта" (120 MKD) и манастира "Свети Наум" (100 MKD);Самуиловата
крепост – 60 МКD
- Круя: Музеят на Скендербег - 200 албански леки / Етнографският музей в Круя - 300 албански леки Берат: Музей на
Онуфри - 200 албански леки / Крепостта в Берат - 100 албански леки Дуръс: Амфитеатъра в Дуръс - 400 албански леки
- Разходи от личен характер
- Екскурзия до град – музей Берат – 10 евро
- Доплащане за единична стая – 80 лв за целият период
- Медицинкса застраховка за лица над 65 год. – 6 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/153737/blizki-i-nepoznati-albaniya-i-makedoniya-ot-varna

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/153736/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

cours de bulgare pour
cours de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/153735/cours-de-bulgare-pour-trangers
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE - София
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/153734/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae---sofiya

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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/153733/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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/153732/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/153731/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/153730/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/153729/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.
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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/153728/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
http://obiavidnes.com/obiava/153727/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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/153726/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,
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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.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153725/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Зарядно за стена VCom Charger AC / 2A 2xUSB
Зарядно за стена VCom Charger AC / 2A 2xUSB, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/153724/zaryadno-za-stena-vcom-charger-ac--2a-2xusb

"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.
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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/153723/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153721/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за седем дни. Освен, че са много приятни за
гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153720/kamagra-jelly

Монитор Philips 328B6QJEB
Монитор Philips 328B6QJEB, 32"(81.28 cm) IPS панел, Quad HD, 5ms, 50000000:1, 250 cd/m2, VGA, DVI-D, DisplayPort,
HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153719/monitor-philips-328b6qjeb

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се от НАЙ – НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр. София за шофьорски курс!
ЦЕНА – 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ
* - 259 лв. шофьорски курс
* - 240 лв. такси за всички изпити
Най – ниската цена за шофьорски курс!
Без скрити такси!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение!
Следващ курс от 09.07.2018 г.
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Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/153718/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

ШОФЬОРСКИ КУРС - Автошкола Фактор
ШОФЬОРСКИ КУРС НА АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Възползвайте се от НАЙ – НИСКИТЕ ЦЕНИ в гр. София за шофьорски курс!
ЦЕНА – 499 лв. с ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ
* - 259 лв. шофьорски курс
* - 240 лв. такси за всички изпити
Най – ниската цена за шофьорски курс!
Без скрити такси!
40 часа теоретично обучение и 31 часа практическо обучение!
Следващ курс от 09.07.2018 г.
Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/153717/shofyorski-kurs---avtoshkola-faktor

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, тъмносив
http://obiavidnes.com/obiava/153716/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

lipovon
Липовон е един революционен продукт с който само за месец ще свалите от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12
килограма само за 30 дни. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153715/lipovon

Кабел VCom
Кабел VCom, HDMI(м) към HDMI(м), 360° въртящи се краища, 1.8m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153714/kabel-vcom

Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153713/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-plus

kamagrata
Kamagra гел е един от най-използваните продукти, защото действието му е уникално и безопасно. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153712/kamagrata

Калъф за Samsung Galaxy S9
Калъф за Samsung Galaxy S9, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153711/kalyf-za-samsung-galaxy-s9

Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus
Калъф за Samsung Galaxy S9 Plus, Spigen Neo Hybrid Case, хибриден кейс с висока степен на защита, черен-мат
http://obiavidnes.com/obiava/153710/kalyf-za-samsung-galaxy-s9-plus

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
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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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153709/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153708/profesionalen-kurs-kozmetika
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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, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153707/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153706/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153705/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153704/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153703/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153702/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153701/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153700/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153699/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153698/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana
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Монитор Philips 278E9QJAB
Монитор Philips 278E9QJAB, 27"(68.58 cm) VA панел, Full HD, 4ms, 20000000:1, 250 cd/m2, VGA, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/153697/monitor-philips-278e9qjab

Монитор Philips 276E9QSB
Монитор Philips 276E9QSB, 27"(68.58 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 20000000:1, 250 cd/m2, VGA, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/153696/monitor-philips-276e9qsb

Монитор Philips 272B7QUPBEB
Монитор Philips 272B7QUPBEB, 27"(68.58 cm) IPS панел, Quad HD, 5ms, 50000000:1, 350 cd/m2, DisplayPort, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/153695/monitor-philips-272b7qupbeb

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153694/pach-kabel-assmann

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153693/pach-kabel-assmann

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly- гел е на много високо качество и много ниска цена, което го прави незаменим секс продукт при
мъжете. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153692/kamagra-gel

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153691/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153690/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153689/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153688/viagra

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, UTP, Cat.5e, 20m, сив
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http://obiavidnes.com/obiava/153687/pach-kabel-assmann

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153686/cherna-mravka

kamagra gold
KAMAGRA 4 ТАБЛЕТКИ X 100 MG Kamagra-Kamagra. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153685/kamagra-gold

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, F/UTP, Cat.5e, 10m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153684/pach-kabel-assmann

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, F/UTP, Cat.5e, 20m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153683/pach-kabel-assmann

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, F/UTP, Cat.5e, 1m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153682/pach-kabel-assmann

kamagra дъвчаща
Kamagra дъвка е един от най-добрите и предпочиани секс стимуланти, защото действа след 20 минути.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153681/kamagra-dyvchashta

курс „Покриви” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Покриви”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153680/kurs-pokrivi-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Бояджия” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Бояджийски работи”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153679/kurs-boyadjiya-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „Външни облицовки и настилки” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Външни облицовки и
настилки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153678/kurs-vynshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност “Вътрешни облицовки и
настилки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153677/kurs-vytreshni-oblicovki-i-nastilki-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс „МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030“ Строител”, специалност 5820305 “Мазилки и
шпакловки”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153676/kurs-mazilki-i-shpaklovki-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “ЗИДАРИЯ” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820304 Зидария
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153675/kurs-zidariya-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820303 Армировка и
бетон
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153674/kurs-armirovka-i-beton-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

курс “Кофражист“ дистанционно обучение (за цялата страна)
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строител”, специалност: “Кофражи”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153673/kurs-kofrajist--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Строителни курсове, дистанционно обучение (за цялата страна)
1. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност
“ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”. Цена: 400,00 лева
След завършване на курса можете да работите като: Техник електрически системи, Техник електрически централи и
мрежи, Техник електрически системи, Техник кабелни линии и осветление в метрополитен, Чертожник електричество,
Електротехник, Техник по поддръжка на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи.
2. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство
и архитектура” и специалност "Транспортно строителство". Цена: 650,00 лева
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 –
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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.
3. Професионална квалификация по професии „СТРОИТЕЛ“ и "СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК" Цена: 350,00 лева
СПЕЦИАЛНОСТИ: - Кофражи; - Армировка и бетон; - Зидария; - Мазилки и шпакловки; - Вътрешни облицовки и
настилки; - Външни облицовки и настилки; - Бояджийски работи; - Строително тенекеджийство; - Покриви; Стоманобетонни конструкции, - Метални конструкции, - Сухо строителство, - Дограма и стъклопоставяне; - Изолации
в строителството.
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.
4. Курс “МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“. Цена: 350,00
лева
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.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153672/stroitelni-kursove-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Професионален курс „Мъжко подстригване и бръснарство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс «Мъжко подстригване и бръснарство» по утвърдени
програми от МОН и ЕС като издава легитимно държавно Удостоверение.
Изучавате:
- Класическо мъжко подстригване,
- Успоредни слоеве,
- Подстригване с машинка,
- Творческо подстригване с използване на комбинации,
- Завършващо подстригване, оформяне на фигури,
- направата на модни мъжки и дамски прически,
- посрещане и изпращане на клиенти,
- почистване на фризьорският салон,
- дезинфекциране на фризьорските инструменти,
Практиката е във фризьорски салон.
Самостоятелна форма на обучение, съвременни методи на преподаване, практическа насоченост.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение е в удобно за вас време, със самостоятелна програма.
ЦПО е с лицензия № 2016121307.
тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, e-mail: cpokonsult_dm@abv.bg или https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153671/profesionalen-kurs-myjko-podstrigvane-i-brysnarstvo

Курс удължаване и сгъстяване на мигли
Курс удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на 3D мигли за сгъстяване
550 лева
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
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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/153670/kurs-udyljavane-i-sgystyavane-na-migli

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

Интензивният Курс е

При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
Ден I Теория, Демонстрация и Практически упражнения
Програма:
Връчване на стартов пакет – теоретична част за самоподготовка
• История на Микроблейдинг
• Анатомия. Типове кожи
• Показания и противопоказания
• Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия
• Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите
• Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа
• Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техники на смесване на
цветове. Правилно определяне на цвета за клиента
• Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа
• Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата
• Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхното предотвратяване
• Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата
• Демонстрация на процедура по Микроблейдинг върху жив модел
- оформяне на вежди, измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне на пигмент с микроблейдинг
• Рисуване. Основни техники на рисуване косъм по косъм
• Видове вежди според формата. Рисуване от курсистите върху макети
• Практика от курсистите върху симулативна кожа
Време за дискусия и въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху макети и симулативна кожа.
Ден II Практика върху симулантни макети и сухи тренировки
• Преглед на задачите за самостоятелна работа
• Обобщение на теорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата
Тренинг по рисуване и подготовка за татуиране
Практически упражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху симулативна кожа.
Практически тренинг за изграждане на правилна форма на веждите.
Практически упражнения с курсистите по двойки
Ден III Практика върху жив модел
Преглед на задачите за самостоятелна работа
Последни инструкции за процедурата.
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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/153669/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/153668/kurs-klasicheski-masaj-vtoro-nivo

КУРС “Класически - Шведски масаж”
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Теоретична концепция в класическия - шведски масаж
2. Показания и противопоказания, хигиенни изисквания
3. Анатомия - физиология (мускули, кости, нервна система)
4. Видове масажи в класическия масаж - лечебен, релаксиращ, спортен тунизиращ, антицелулитен
5. Основни масажни техники и похвати
6. Практическо изпълнение на частичен и цялостен масаж
7. Практични техники за използване тялото на масажиста за изпълнение на терапията (лесно, щадящо и ефективно
въздействие)
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
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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/153667/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/153666/profesionalen-kurs-grim

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате
възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
Лицата придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да
заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други
длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153665/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.

Страница 31/73

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.07.2018

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/153664/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МАНИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Хигиена и организация на работното място,
- Болести по ноктите и кожата,Болести по ноктите и кожата
- Анатомия на ръце и нокти и кожа,
- Технология на маникюра,
- Грижа за кутикулите,
- Техники на лакиране – класически, френски,
- Декорация,
- Ноктопластика с UV гел,
- Изграждане с UV гел,
- Гел лак,
- Ежедневна практика на модели маникюр,
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153663/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „Фризьорство”
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
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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/153662/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/153661/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/153660/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/153659/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/153658/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”.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/153657/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/153656/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/153655/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/153654/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/153653/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/153652/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/153651/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/153650/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana
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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/153649/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/153648/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/153647/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, F/UTP, Cat.5e, 5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153646/pach-kabel-assmann

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.
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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/153645/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
http://obiavidnes.com/obiava/153644/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

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/153643/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
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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.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153642/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.
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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/153641/koordinator-po-bezopasnost-i-zdrave-v-stroitelstvoto---distancionen-kurs

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"
Цена: 60.00 лв.
• Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и
др.
• Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред
ИТ и всички други случаи, при които се изисква.
• Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153640/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 1m, син
http://obiavidnes.com/obiava/153639/pach-kabel-assmann

отслабни с лида
Само за месец с LIDA ще свалите от 6 до 12 килоограма. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153638/otslabni-s-lida

Зъболекарски кабинет IG Dental - София
IG Dental е стоматологична клиника в София, където можете да получите професионална грижа и профилактика на
вашите зъби.
Кабинетът се намира на бул.”Васил Левски” 70 в Столицата и се отличава с модерно оборудване, високо квалифицирани
дентални специалисти и широк набор от стоматологични услуги.
Целта на зъболекарите от IG Dental е качественото и безболезнено лечение на кариес, пулпит, избелване на зъби,
хирургия, вадене на мъдрец, естетична стоматология, лазерна хирургия, поставяне на металокерамика и фасети,
поставяне на зъбни импланти, бондинг, почистване на зъбен камък и др.
Стоматологичният център може да ви предложи решения за цялото семейство тъй като предлага и детска
стоматология.
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Вниманието и доверието към пациента са основни приоритети в работата на специалистите, работещи в
стоматологичен център IG Dental. Тъй като добре знаем колко важна е красивата и излъчваща здраве усмивка, ние се
стремим да ви предоставим най-добрите стоматологични и естетични дентални услуги в София.
Подобрете своето самочувствие и се избавете от притесненията, свързани със здравето на вашите зъби!
http://obiavidnes.com/obiava/153637/zybolekarski-kabinet-ig-dental---sofiya

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 1m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/153636/pach-kabel-assmann

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 2m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/153635/pach-kabel-assmann

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.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153634/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
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на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 0877380031, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153633/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153632/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.
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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 може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153631/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153630/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153629/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна / форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/153628/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153627/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153626/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
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Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153625/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

cialis orall
Циалис на гелче е със седем различни вкуса, които са много приятни на вкус и действат веднага в сравнение със cialis на
таблетки. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153624/cialis-orall

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153623/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение

за ЦЯЛАТА СТРАНА

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/153622/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, UTP, Cat.5e, 2m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153620/pach-kabel-assmann

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
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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/153619/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/153618/bulgarian-for-foreigners

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
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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/153617/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/153616/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Пач кабел Assmann
Пач кабел Assmann, U/UTP, Cat.5e, 3m, син
http://obiavidnes.com/obiava/153615/pach-kabel-assmann

Кабел Assman
Кабел Assman, UTP, Cat.5e, 305m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153610/kabel-assman

Сигурана работа в Англия
Сигурна работа в Англия от
http://obiavidnes.com/obiava/153609/sigurana-rabota-v-angliya

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, син
http://obiavidnes.com/obiava/153608/pach-kabel-intellinet

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език ниво А1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат от 10.00 до 13.00,
всяка неделя, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153607/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

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/153606/nedelen-kurs-po-shvedski-pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 16.07.2018 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153605/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 17.07.2018
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153604/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
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необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 17.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153603/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език ниво А2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от
18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 18.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153602/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс – английски език В1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 17.07.2018г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153601/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v11

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч.,
всичко 60 учебни часа. Начало : 17.09.2018г. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19

Страница 49/73

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.07.2018

Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153600/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. По
време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда всеки вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало :
17.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153599/vecheren-kurs-po-ispanski-a1

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 14.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153598/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, един път седмично (неделя) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.07.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153597/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – С1 ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък
от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало : 04.09.18г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153596/kurs-po-portugalski-ezik--s1-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 16.07.2018 Цена
200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153595/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски С1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език за ниво С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.00
до 20.00 часа. Цена 250 лв. Начало : 03.09.18г.
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/153594/vecheren-kurs-po-portugalski-s1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 17.07.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/153593/kurs-po-frenski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 200 лв.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично – неделя от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 15.07.2018
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153592/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда един път седмично – неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 02.09.2018 Цена:
250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153591/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – C1.1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, ниво C1.1. 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 50 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало : 02.09.2018
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/153590/kurs-po-italianski-ezik--c11

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1.1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език - В1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
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Italiano. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Начало
: 15.09.18 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153589/kurs-po-italianski-ezik--b11

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 1m, син
http://obiavidnes.com/obiava/153588/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153587/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153586/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153585/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/153584/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/153583/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Intellinet
Пач кабел Intellinet, UTP, Cat.5e, 0.25m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/153582/pach-kabel-intellinet

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, S/TFP, Cat.7, 2m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153581/pach-kabel-roline

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, S/TFP, Cat.7, 3m, сив
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http://obiavidnes.com/obiava/153579/pach-kabel-roline

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, UTP, Cat.6, 3m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/153577/pach-kabel-roline

Изработка на сайт и онлайн магазин ниски цени
Изработка на сайт ниски цени. Изработка на сайт от websitebuilderbg с включен хостинг, домейн, SSl сертификат за
криптиране на връзката и GDPR интеграция.
http://obiavidnes.com/obiava/153576/izrabotka-na-sayt-i-onlayn-magazin-niski-ceni

cialis teragon
Cialis Teragon е най-използвания секс стимулант в целия свят. Качествата му са уникални. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/153575/cialis-teragon

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие.
www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153574/kamagra-gel

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ НА ОСТРОВ ТАСОС
Маршрут: Варна - Бургас - Свиленград – Керамоти – о-в Тасос
Дати: 26.09.2018
Продължителност: 7 дни / 6 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 493 лв.
Пакетната цена включва:
- Транспорт с лицензиран автобус
- 6 нощувки в хотел със съответната база изхранване
- Медицинска застраховка
- Водач от Агенцията
Пакетната цена не включва:
- Фериботни такси / задължително се заплащат / – 10 евро
- Посещение на таверна с жива музика, програма и включено меню : два вида месо, гарнитури, салати, десерт, вода и вино
– без ограничение – 25 евро, записалите се на таверна ползват обяд в хотел Астериас, вместо вечеря.
- Допълнителните мероприятия
- доплащане за медицинска застраховка за лица от 70 г до 80 г- 10 лв
- лица над 80 г. се застраховат самостоятелно срещу доплащане.
http://obiavidnes.com/obiava/153573/septemvriyska-pochivka-v-gyrciya-na-ostrov-tasos

Доставка на газ.Газова арматура.
Доставка на газ.Газова арматура.Доставка на компресиран природен газ на промишлени обекти в цялата
страна.Абонаментно техническо обслужване на газови инсталации, работещи на природен газ, както и на котелни
помещения
http://obiavidnes.com/obiava/153568/dostavka-na-gazgazova-armatura
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СОЦИАЛНA AСИСТЕНТKA ЗА BILLERICAY, АНГЛИЯ
Английската фирма ELIAS CARE търси социална асистентка за обгрижване на възрастна госпожа в Billericay, АНГЛИЯ.
Начало на заетостта: 15.07.2018
• За клиента: Възрастната дама се възтановява след счупване на крак. Има депресия и епилепсия. Придвижва се с
ролатор и инвалидна колика.
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.
Изисквания към кандидатите:
• Да владеят английски език на добро ниво /писмено и говоримо/;
• Да имат опит в обгрижването на възрастни хора (опитът в Англия дава предимство);
• Възрастови ограничения – няма.
Задължения и отговорности:
• Помощ при ежедневна грижа:
• Помощ в домакинството – пазаруване, готвене и чистене
• Изпълнения на поставените лекарски предписания;
• Компания и разходки.
• 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/153567/socialna-asistentka-za-billericay-angliya

Услуги с автокран,автокранове
Услуги с автокран,автокранове
Извънгабаритен транспорт
Отдаване под наем на мобилни кранове, услуги с автокранове, платформи за извънгабаритен транспорт и други видове
тежка строителна механизация.
http://obiavidnes.com/obiava/153566/uslugi-s-avtokranavtokranove

Рекламни хартиени торбички
Рекламни хартиени торбички
Печатни рекламни материали
Ученически артикули.Календари.
http://obiavidnes.com/obiava/153565/reklamni-hartieni-torbichki

Спедиция и транспорт"Кристеленор"ЕООД.
Спедиторски услуги
Коректен превоз от България за страни членки на ЕС
Превоз на групажни пратки в рамките на страните членки на EС.Превоз на товари, изискващи температурен режим в
страните членки на ЕС.
http://obiavidnes.com/obiava/153564/spediciya-i-transportkristelenoreood
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Изследване на вагинален секрет
Изследване на вагинален секрет
Изследване на цервикален секрет
Изследване на уретрален секрет
Изследване на ушен секрет
Изследване на сперма
http://obiavidnes.com/obiava/153563/izsledvane-na-vaginalen-sekret

kamagra разтворими
Kamagra РАЗТВОРИМИ е сравнително нов секс стимулант. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153562/kamagra-raztvorimi

Хотели Слънчев бряг
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153561/hoteli-slynchev-bryag

Хотели Приморско
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153560/hoteli-primorsko

Хотели ол инклузив
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153559/hoteli-ol-inkluziv

Хотели Несебър
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153558/hoteli-nesebyr

Хотели дюни
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153557/hoteli-dyuni

Почивка на море
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153556/pochivka-na-more

Оферти за море
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
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http://obiavidnes.com/obiava/153555/oferti-za-more

Обзор хотели
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153554/obzor-hoteli

Хотели Созопол
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153553/hoteli-sozopol

Eлените хотели
Холидей Планет предлага подбрани хотели за почивка на море в България. Резервирайте своята мечтана ваканция на
ниска цена сега!
http://obiavidnes.com/obiava/153552/elenite-hoteli

Old fashioned cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153551/old-fashioned-cars

Classic muscle cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153550/classic-muscle-cars-for-sale

Old classic cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153549/old-classic-cars

Antique cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153548/antique-cars-for-sale

Classic car dealers
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153547/classic-car-dealers

Vintage cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153546/vintage-cars-for-sale
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Unique cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153545/unique-cars

Old cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153544/old-cars-for-sale

Old timey cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153543/old-timey-cars

Barn finds for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153542/barn-finds-for-sale

Old vintage cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153541/old-vintage-cars

Collector cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153540/collector-cars-for-sale

Old cars online
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153539/old-cars-online

Exotic cars for sale
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153538/exotic-cars-for-sale

American classic cars
PassionList sources the most interesting cars for sale, every day. It’s a place for car dorks to share and discuss the best vintage
cars, exotics, oddities, barn finds etc. currently for sale.
http://obiavidnes.com/obiava/153537/american-classic-cars

Товарни гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
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http://obiavidnes.com/obiava/153536/tovarni-gumi

Мото гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153535/moto-gumi

Летни гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153534/letni-gumi

Калкулатор гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153533/kalkulator-gumi

Зимни гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153532/zimni-gumi

Eвтини гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153531/evtini-gumi

Гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153530/gumi7com-predlaga-kachestveni-avtomobilni-moto-velosipedni-i-tejkotovarni-gumi

Атв гуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153529/atv-gumi

Автогуми
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153528/avtogumi

205 55 16
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153527/205-55-16
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195 65 15
Gumi7.com предлага качествени автомобилни, мото, велосипедни и тежкотоварни гуми на най-добри цени и с бърза
доставка директно от Германия.
http://obiavidnes.com/obiava/153526/195-65-15

Дизайнерски мивки
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153525/dizaynerski-mivki

Дизайнерски смесител
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153524/dizaynerski-smesitel

Аксесоари за баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153523/aksesoari-za-banya

Съвременна баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153522/syvremenna-banya

Идеи за баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153521/idei-za-banya

Дизайнерска баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153520/dizaynerska-banya

Луксозна баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153519/luksozna-banya

Дизайн за баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
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необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153518/dizayn-za-banya

Дизайнерски плочки
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153517/dizaynerski-plochki

Проекти за баня
Джесика предлага подови и стенни настилки, както за екстериор така и за интериор. Всичко за банята от
необходимите и достъпни за всеки продукти, които са налични на склад, до изключително луксозни изделия според
най-актуалните европейски модни тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/153516/proekti-za-banya

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153515/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153514/kamagra-gel

lida шише
Lida шише действат при всеки.Бързо, трайно и ефикасно отслабване.100 % билков продукт.Без странични ефекти.
www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153513/lida-shishe

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153512/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153511/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153510/cherna-mravka

kamagra gold
Камагра

е произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и
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качествена ерекция. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153504/kamagra-gold

отпускам заеми до 5000 лв
отпускам заеми до 5000 лв само срещу лична карта одобрение до 24 часа тел.0899383368
http://obiavidnes.com/obiava/153502/otpuskam-zaemi-do-5000-lv

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, S/FTP, Cat.6, 10m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/153498/pach-kabel-roline

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, UTP, Cat.5e, 1m, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/153497/pach-kabel-roline

Пач кабел Roline
Пач кабел Roline, UTP, Cat.5e, 1m, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/153496/pach-kabel-roline

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153495/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153494/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153493/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153492/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153491/cherna-mravka

cialis
Cialis е страхотен секс стимулант. Един от най препоръчваните продукти е циалис. www.steroidi.net
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http://obiavidnes.com/obiava/153490/cialis

kamagra gel-желе
Камагра гел елиминира импотентност и еректилна дисфункция при всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153489/kamagra-gel-jele

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/153488/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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/153487/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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/153486/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

kamagra oral
Kamagra Gel 7 БРОЯ В ОПАКОВКА на страхотна цена и само сега. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153485/kamagra-oral

lipovon
Lipovon / Липовон е един революционен продукт с който само за месец ще свалите от 6 до 10 килограма в някои случаи
дори 12 килограма само за 30 дни. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153484/lipovon

Продавам имоти в с. Осмар
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Продавам земеделски имоти в с. Осмар, област Шумен:
1. Продавам лозе от 3.385 дка в землището на с. Осмар, обл. Шумен. Имотът се намира в местността „Три братя“, на
границата между с. Кочово и с. Осмар. Цена: 400 лв/дка.
2. Продавам 1.500 дка нива в с. Осмар, обл. Шумен. Имотът се намира в местността „Хумник“, на 200 м от ж.п. линия и
на 100 м от водоизточник. Цена: 900 лв/дка.
3. Продавам млада борова гора от 3.501 дка в землището на село Осмар, обл. Шумен. Намира се на 100 м от ж.п. линия и
на 800 м от главен път Кочово – Осмар. Цена: 500 лв/дка.
4. Продавам лозе от 3.194 дка в землището на с. Осмар, обл. Шумен. Имотът граничи с два полски пътя и се намира на
300 м от язовира на селото. Цена: 500 лв/дка
5. Продавам 2.574 дка обработваема земеделска земя в землището на с. Осмар, обл. Шумен. Намира се на разстояние 70 м
от електричество, 330 м от ж.п. линия и на 250 м от р. Врана. Имотът няма сключени договори за аренда или наем.
Цена: 900 лв/дка.
6. Продавам земеделски имот с площ от 4.378 дка в землището на с. Осмар, обл. Шумен. Имотът граничи с ж.п. линия,
намира се на 90 м от електричество и на 460 м от река Врана. Имотът няма сключени договори за аренда или наем.
Цена: 900 лв/дка.
7. Продавам 1.300 дка земеделска земя в землището на с. Осмар, обл. Шумен. Имотът граничи с напоителен канал и се
намира на 260 м от река Врана и на 340 м от ж.п. линията. Няма сключени договори за аренда или наем. Цена: 1000
лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/153483/prodavam-imoti-v-s-osmar

Продавам имоти в с. Троица
Продавам земеделски имоти в с. Троица, област Шумен:
1. Продавам земеделски имот с площ от 4.475 дка в землището на с. Троица, обл. Шумен, с лице 32 м към главен път
Троица – Хан Крум. Намира се срещу голямата орехова ферма. Имотът няма сключени договори за аренда или наем.
Цена: по договаряне, може и замяна с друг имот.
2. Продавам 1 дка нива в землището на с. Троица, обл. Шумен. Имотът граничи с регулацията на с. Осмар. В
непосредствена близост до него има асфалтов път, електричество и вода. Цена: 1000 лв.
3. Продавам 2.499 дка нива в землището на с. Троица, обл. Шумен. До границата на имота преминава река Камчия. Цена:
1000 лв/дка.
4. Продавам обработваем земеделски имот с площ от 4.000 дка в землището на с. Троица, обл. Шумен. Граничи с
напоителен канал. Намира се на 230 м от електричество и на 600 м от главен път Велики Преслав – Шумен. Имотът
няма сключени договори за аренда или наем. Цена: 1000 лв/дка.
http://obiavidnes.com/obiava/153482/prodavam-imoti-v-s-troica

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/153481/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
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153480/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153479/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
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/153478/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153477/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153476/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153475/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153474/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153473/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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.
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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/153472/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153471/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153470/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/153469/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153468/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/153467/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

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/153466/individualno-obuchenie

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаване на ерекцията и удоволствието от сексуалния акт.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153465/kamagra-jelly

Под наем двустаен в Гео Милев
Давам под наем напълно обзаведен двустаен 70m2,в близост до парка в Гео Милев.БЕЗ ПОСРЕДНИК/БЕЗ
КОМИСИОНА!Ет.2; 2 климатика; безплатен интернет(WI-FI)и цифрова телевизия.Наем 600 лв.СВОБОДЕН ЗА
НАЕМАНЕ ОТ 1.8.2018!За контакти:Славов 0877142286, buc@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/153464/pod-naem-dvustaen-v-geo-milev

дърводелски услуги по домове на ниски цени
Всичко за вратите-- монтаж, скъсяване, слагане на первази, обръщане на врати, поправка на разбити врати, поправка
на увиснали врати. Смяна на панти на секции, шкафове, гардроби, поправки на спални. Укрепване на клатеещи се маси и
столове. Смяна на кухненски плотове.
http://obiavidnes.com/obiava/153462/dyrvodelski-uslugi-po-domove-na-niski-ceni

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly- гел знаете, че е най-добрия секс стимулант използван някъде и може би най-популярния при мъжете.
www.steroidi
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http://obiavidnes.com/obiava/153461/kamagra-jelly

kamagrata
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/153460/kamagrata

СОЦИАЛНА АСИСТЕНТКА ЗА N
“Wir Helfen 24” Ltd. предлага работа за социална асистентка в помощ на възрастнo семейство в 90449 N
http://obiavidnes.com/obiava/153459/socialna-asistentka-za-nrnberg-germaniya

сексстимуланти камагра
Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за седем дни. Освен, че са много приятни за
гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/153458/seksstimulanti-kamagra

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :Английски, български език за чужденциНемскифренски, руски,
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/153457/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
иностранцев . Обучение проводится на русском языке.
Индивидульное обучение может проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87 , 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/153456/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
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/153455/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153446/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153445/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153444/cialis

отслабни с лида
Lida Daidaihua – Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо
отслабване. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/153443/otslabni-s-lida

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153442/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153441/cherna-mravka

kamagra
Kamagra гел е един от най-използваните продукти, защото действието му е уникално и безопасно. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/153440/kamagra

Заеми до 7000 лв
Панда Кредит предлага заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете
мейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
ВНИМАНИЕ!!! ПАНДА КРЕДИТ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПОИСКА СУМИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ГЛУПОСТИ.
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АКО НЯКОЙ ВИ ПОИСКА ПОДОБНА СУМА ОТ НАШЕ ИМЕ ЯВНО СЕ ОПИТВА ДА ВИ ИЗМАМИ! ЛИЦЕТО СЛАВИ
ЯНКОВ КОВАЧЕВ
ЕГН 8607116663 И ТЕЛ. 0879193707 Е ИЗМАМНИК, КОЙТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПАНДА КРЕДИТ И
ИСКА ПО 100 - 200 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ПО КРЕДИТА, КОЙТО УЖ ВИ Е ОТПУСНАТ. ПАНДА КРЕДИТ ВЕЧЕ ВЗИМАМЕ МЕРКИ ЗА ДА СПРЕМ
ТАЗИ ПОРОЧНА ПРАКТИКА.
0887541414
http://gogo1960.wixsite.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/153439/zaemi-do-7000-lv

камагра голд
Kamagra Gold ще Ви подсигури перфектен сексуален живот без никакви смущения и пречки, ще Ви предостави със
сигурност най-продължителната и силна ерекция, която сте имали някога. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153436/kamagra-gold

камагра гел
Камагра Гел (Sildenafil) няма хормонален произход, не дразни сетивата и не причинява странични ефекти. Употребява се
много повече в сравнение с други по-скъпи продукти. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153435/kamagra-gel

циалис
С аптечен Циалис 20 мг ще получите удоволствие повече от веднъж, веднага след еякулацията може да повторите, а при
сексуална стимулация ефектът на Cialis е още по-силен и приятен. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153434/cialis

viagra
Viagra 100 mg е от група на лекарствени продукти, наричащи се инхибитори на фосфодиестераза тип 5, има действие в
подобряването на кръвообращението за отпускането на вените в члена. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153433/viagra

черна мравка
Черна Мравка се употребява за повишаване на либидото, взима се едно хапче 20 минути преди сексуалния контакт. След
изпиването на Black Ant King се появяват няколко ерекции. www.stimulants.eu
http://obiavidnes.com/obiava/153432/cherna-mravka

Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK
Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK, CR2032, 3V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153431/bateriya-litieva-maxell-ml-bl-cr-2032-5pk

Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK
Батерия литиева Maxell ML-BL-CR-2032-5PK, CR2016, 3V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153430/bateriya-litieva-maxell-ml-bl-cr-2032-5pk

Зарядно устройствo GP Batteries ReCyko+ Pro U421+4
Зарядно устройствo GP Batteries ReCyko+ Pro U421+4, за AA + 4x AA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/153429/zaryadno-ustroystvo-gp-batteries-recyko-pro-u4214

Батерия алкална Maxell ML-BA-LR6-32PK
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Батерия алкална Maxell ML-BA-LR6-32PK, AA, LR6, 1.5V, 32бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153428/bateriya-alkalna-maxell-ml-ba-lr6-32pk

Батерия алкална Maxell ML-BA-LR03-32PK
Батерия алкална Maxell ML-BA-LR03-32PK, AAA, LR03, 1.5V, 32бр.
http://obiavidnes.com/obiava/153427/bateriya-alkalna-maxell-ml-ba-lr03-32pk

Слушалки JBL TUNE600BTNC
Слушалки JBL TUNE600BTNC, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, до 12 часа време за работа, бързи бутони, сгъваеми,
бели
http://obiavidnes.com/obiava/153426/slushalki-jbl-tune600btnc

Слушалки JBL TUNE600BTNC
Слушалки JBL TUNE600BTNC, безжични(Bluetooth 4.1), микрофон, до 12 часа време за работа, бързи бутони, сгъваеми,
сини
http://obiavidnes.com/obiava/153425/slushalki-jbl-tune600btnc

Изчистваме тавани и мазета
Екип
почиства
тавани
и
мазета
и
изхвърля
отпадъците.
http://www.sofdom.com/pochistvane-tavani-mazeta-sofia/ или 0888 00 11 33.

Потърсете

ни

на:

http://obiavidnes.com/obiava/153424/izchistvame-tavani-i-mazeta

Товарене и извозване на мебели
Товарене, извозване и всякакви хамалски услуги на: http://www.bulkom.com/ceni-izvozvane-smetishte/ или на тел. 0888 00 11.
Работим бързо, коректно и точно.
http://obiavidnes.com/obiava/153423/tovarene-i-izvozvane-na-mebeli

Опразваме мазета и тавани от всякакви боклуци
Опразваме тавани, мазета и други помещения от боклуци, стари мебели, стари ел. уреди и др. Повече за нас и нашата
работа
на:
http://www.xn--h1adsi2b.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC
%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/
и 0888 67 0000.
http://obiavidnes.com/obiava/153422/oprazvame-mazeta-i-tavani-ot-vsyakakvi-bokluci

Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-B1
Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-B1, Z370, LGA 1151, DDR4, PCI-E(DP&HDMI)(SLI&CFX), 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2
socket, 4x USB 3.1 Gen1, 5 x USB 2.0, ATX, черен метален панел
http://obiavidnes.com/obiava/153421/dynna-platka-nzxt-n7-z370-n7-z37xt-b1

Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-W1
Дънна платка NZXT N7 Z370 N7-Z37XT-W1, Z370, LGA 1151, DDR4, PCI-E(DP&HDMI)(SLI&CFX), 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2
socket, 4x USB 3.1 Gen1, 5 x USB 2.0, ATX, бял метален панел
http://obiavidnes.com/obiava/153420/dynna-platka-nzxt-n7-z370-n7-z37xt-w1

Очила за виртуална реалност HP Windows VR1000-100nn
Очила за виртуална реалност HP Windows VR1000-100nn, LCD дисплей, 100° зрителен ъгъл, 2x 1440 x 1440, HDMI, USB 3.0,
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2x motion контролера, черен
http://obiavidnes.com/obiava/153419/ochila-za-virtualna-realnost-hp-windows-vr1000-100nn
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