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Бърз и лесен заем (приложете тук)
Добър ден,
Свържете се с нас чрез hopkinsonloan@outlook.com за заеми от всякакъв вид без стрес или обезпечение и няма да
съжалявате.
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/155262/byrz-i-lesen-zaem-prilojete-tuk

ginseng max
Gin Seng Max е не само уникален и ефикасен секс продукт, но Gin Seng Max е съвършен. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/155261/ginseng-max

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550 ,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/155260/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

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/155259/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/155258/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/155257/cialis

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е един от най-ефективните и безопасни продукти за лечение на eркция. www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/155256/kamagra-gel

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/155255/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/155254/cherna-mravka

Маркер Uni PX-21 виолетов
Маркер Uni PX-21 виолетов, 0.8 - 1.2 mm, подходящ за всякакви повърхности
http://obiavidnes.com/obiava/155253/marker-uni-px-21-violetov

Прахосмукачка Rohnson R 110 E
Прахосмукачка Rohnson R 110 E, 800W, текстилна торбичка с обем 1,8 л., дължина на кабела 5 м., черна
http://obiavidnes.com/obiava/155252/prahosmukachka-rohnson-r-110-e

Маркер Uni PX-21 бял
Маркер Uni PX-21 бял, 0.8 - 1.2 mm, подходящ за всякакви повърхности
http://obiavidnes.com/obiava/155251/marker-uni-px-21-byal

Пре филтър F1 за пречиствател на въздух Rohnson R 9600
Пре филтър F1 за пречиствател на въздух Rohnson R 9600
http://obiavidnes.com/obiava/155250/pre-filtyr-f1-za-prechistvatel-na-vyzduh-rohnson-r-9600

Филтър F2-Cold за пречиствател на въздух Rohnson R 9600
Филтър F2-Cold за пречиствател на въздух Rohnson R 9600
http://obiavidnes.com/obiava/155249/filtyr-f2-cold-za-prechistvatel-na-vyzduh-rohnson-r-9600

UV лампа за Пречиствател на въздух Rohnson R 9600
UV лампа за Пречиствател на въздух Rohnson R 9600
http://obiavidnes.com/obiava/155248/uv-lampa-za-prechistvatel-na-vyzduh-rohnson-r-9600

Машинка за подстригване Hair Majesty HM 1016
Машинка за подстригване Hair Majesty HM 1016, бутон за изтъняване, сменяем нож от неръждаема стомана, до 40 мин.
работа на батерия
http://obiavidnes.com/obiava/155242/mashinka-za-podstrigvane-hair-majesty-hm-1016

Скара за индукционен плот AEG A9HL33
Скара за индукционен плот AEG A9HL33, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155241/skara-za-indukcionen-plot-aeg-a9hl33

Кварцов конвектор Rohnson R 8015
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Кварцов конвектор Rohnson R 8015, 4 топлинни настройки, 2400W
http://obiavidnes.com/obiava/155240/kvarcov-konvektor-rohnson-r-8015

Абсорбатор AEG DPE5950G
Абсорбатор AEG DPE5950G, за вграждане, телескопичен, A, въздухопоток 603,0 m3/h, 2 степени екстракция и
рециркулация, индикатор за насищане на филтъра
http://obiavidnes.com/obiava/155239/absorbator-aeg-dpe5950g

Абсорбатор AEG DPB2621S
Абсорбатор AEG DPB2621S, за вграждане, D, въздухопоток 280 m3/h, инокс, 3 степени, възможност за използване на
филтри с активен въглен
http://obiavidnes.com/obiava/155238/absorbator-aeg-dpb2621s

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
http://obiavidnes.com/obiava/154729/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
http://obiavidnes.com/obiava/155236/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Лаптоп HP ProBook 455 G5 (3GH86EA)(сребрист)
Лаптоп HP ProBook 455 G5 (3GH86EA)(сребрист), двуядрен AMD A9-9420 2.5/3.4 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Anti-Glare
Display, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type-C, Free DOS, 2.02 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155234/laptop-hp-probook-455-g5-3gh86easrebrist

Монитор LG 24MK600M-B
Монитор LG 24MK600M-B, 23.8" (60.45 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155230/monitor-lg-24mk600m-b
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Детективски Услуги
Частен детектив
100% дискретно,детективски услуги - 24 часа в денонощието
Частните детективи работят на територията на цялата страна
СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
Разследване и доказване на тежки криминални престъпления и деяния от общ характер.
Издирване на безследно изчезнали и укриващи се лица.
Разкриване и доказване на изневери документиране с веществени доказателства.
Разполагаме с техника за явно и скрито наблюдение
Kачествено техническо оборудване за следене, подслушване и заснемане,
набавяне и документиране на факти и обстоятелства и доказване вина или невинност за съответния случай.
Телефон:0879260690
Email:detektivsofia@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/155229/detektivski-uslugi

Kерамичен плот AEG IKE64450XB
Kерамичен плот AEG IKE64450XB, за вграждане, индукционен, 4 котлона, сензорно управление, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155228/keramichen-plot-aeg-ike64450xb

Монитор LG 24MK400H-B
Монитор LG 24MK400H-B, 23.8" (60.45 cm) TN панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155227/monitor-lg-24mk400h-b

Климатик Whirlpool SPIW 412/2
Климатик Whirlpool SPIW 412/2, инверторен, 3500W, 4D разпръскване на въздуха, енергиен клас A++
http://obiavidnes.com/obiava/155226/klimatik-whirlpool-spiw-4122

Монитор LG 22MK400H-B
Монитор LG 22MK400H-B, 21.5" (54.61 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155225/monitor-lg-22mk400h-b

Подложка за мишка HP Omen 100
Подложка за мишка HP Omen 100, гейминг, черна, 360 x 300 x 4 mm,
http://obiavidnes.com/obiava/155224/podlojka-za-mishka-hp-omen-100

Клавиатура HP Omen 1100
Клавиатура HP Omen 1100, геймърска, механична, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/155223/klaviatura-hp-omen-1100

Мишка HP Omen 600
Мишка HP Omen 600, оптична, USB, гейминг, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155222/mishka-hp-omen-600

Маркер Highlighter Epene оранжев
Маркер Highlighter Epene оранжев, 2.0 - 5.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/155221/marker-highlighter-epene-oranjev
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Електрическа кана Rohnson R 7900
Електрическа кана Rohnson R 7900, вместимост 1.7 л., aвтоматично изключване, защита срещу прегряване и пускане без
вода, 2000W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155218/elektricheska-kana-rohnson-r-7900

Настолен компютър HP ProDesk 400G5 MT (4HR58EA)
Настолен компютър HP ProDesk 400G5 MT (4HR58EA), шестядрен Coffee Lake Intel Core i5-8500 3.0/4.1 GHz, 8GB DDR4,
256GB SSD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/155214/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-400g5-mt-4hr58ea

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/155213/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

Електрическа кана Rohnson R 7922
Електрическа кана Rohnson R 7922, вместимост 1.7 л., aвтоматично изключване, защита срещу прегряване и пускане без
вода, 2200 W, синя
http://obiavidnes.com/obiava/155212/elektricheska-kana-rohnson-r-7922

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/155211/kamagra-gel

Настолен компютър HP ProDesk 400G5 MT (4CZ56EA)
Настолен компютър HP ProDesk 400G5 MT (4CZ56EA), шестядрен Coffee Lake Intel Core i5-8500 3.0/4.1 GHz, 8GB DDR4,
256GB SSD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/155210/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-400g5-mt-4cz56ea

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
http://obiavidnes.com/obiava/155209/kamagra-gel

Пълниртел за борд маркер Epene
Пълниртел за борд маркер Epene, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155208/pylnirtel-za-bord-marker-epene

Пълниртел за борд маркер Epene
Пълниртел за борд маркер Epene, червен
http://obiavidnes.com/obiava/155207/pylnirtel-za-bord-marker-epene

Изработка на Уеб Сайтове и Онлайн Магазини
Ако желаете да бъде направен Уеб Сайт за Вашият бизнес или искате чрез интернет да стартирате успешно такъв,
JORJOMIR.COM е точното място за вас. Там можете да закупите вида Уеб Сайт от който се нуждаете (онлайн
магазин, блог, фирмен Уеб Сайт) . В резултат на изпозването на най-добрата CMS платформа ще получите уникален
дизайн за всички устройства, необходимите функционалности, отлична SEO Оптимизация, както и бързо зареждане на
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страниците. Ще бъде осигурено отлично подреждане в интернет търсачките, домейн (.com) и хостинг за 1 година, 6месечна поддръжка и всичко това на невероятни цени!
https://jorjomir.com/
http://obiavidnes.com/obiava/155206/izrabotka-na-ueb-saytove-i-onlayn-magazini

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155205/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
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С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155204/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Пълниртел за борд маркер Epene
Пълниртел за борд маркер Epene, син
http://obiavidnes.com/obiava/155203/pylnirtel-za-bord-marker-epene

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/155202/kamagra-gold

Пълниртел за борд маркер Epene
Пълниртел за борд маркер Epene, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/155201/pylnirtel-za-bord-marker-epene

Doctor's best хранителни добавки
Doctor's Best - онлайн магазин за хранителни добавки ,витамини, минерали, аминокиселини, органик, специални формули,
ензими и пробиотици
http://obiavidnes.com/obiava/155200/doctors-best-hranitelni-dobavki

кралска черна мравка
Кралска черна мравка / King black ant 10 таблетки
Елиминира импотентност и еректилна дисфункция. www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/155199/kralska-cherna-mravka

Монитор HP EliteDisplay E223 (1FH45AA)
Монитор HP EliteDisplay E223 (1FH45AA), 21.5" (54.61 cm) IPS панел, Full HD, 5ms, 5000000:1, DisplayPost, HDMI, VGA,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/155198/monitor-hp-elitedisplay-e223-1fh45aa

Турмалинов колан или турмалинова яка и чорапи
Турмалинов колан - за болки и схващане в областа на гърба, кръста, тазовата област. Дискова херния, ишияз, невралгии и
др.
Турмалинова яка - болки в шийните прешлени, остеохондроза или периартрит на раменните стави. Облекчава
изтръпването и спазмите в областта на врата, подобрява притока на кръв към главния мозък, болки в ушите, проблеми в
различни области на гръбначния стълб, зъбобол - апликаторът се налага върху болезненото място на лицето, настинка,
синузит - яката може да бъде поставена в областта на носа.
Турмалинови чорапи - затоплят краката през зимата и ги охлаждат през лятото, пропускат въздух, създават чувство на
комфорт на ходилата, не дразнят кожата. Процедурата трае 20 минути, но може да бъде повторена няколко пъти,
докато болката изчезне.
Цена за колана - 12 лв/ брой
Цена за яка - 4,30 лв/ брой
Цена за чорапи - 5 лв/ чифт
КОМБО комплект - Турмалинов колан + яка само за 15 лева !!!
www.gadgetstore.ucoz.net
0883 33 88 92
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http://obiavidnes.com/obiava/155197/turmalinov-kolan-ili-turmalinova-yaka-i-chorapi

Истанбул с дневен преход от Варна, Добрич и Бургас
Маршрут: Варна - Бургас – Истанбул –Бургас - Варна
Дати: 09.08.2018, 06.09.2018, 21.09.2018,
Продължителност:4 дни / 3 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 225 лв.
В цената са включени:
- Транспорт Добрич* - Варна - Бургас - Истанбул и обратно;
- 3 нощувки със закуски в съответния хотел в старата част на Истанбул;
- Екскурзия „Непознатите европейски квартали на Истанбул”;
- Автобусна опознавателна обиколка на историческата част на Истанбул – големите крепостни стени, златната порта
на Констанинопол, Мраморно море, изглед към Принцовите оосстрови, азиатския бряг, новата европейска част, Босфора, Златния рог, Египетския пазар, джамията на Сюлейман Великолепни;
- Пешеходна обиколка на aнтичния център на Истанбул с екскурзоводска беседа на български език - Хиподрума и
най-старите паметници в Истанбул - Египетския обелиск, Змиевидната колона, Колоната на Константин, Фонтанът на
Вилхем, - Синята джамия „Султан Ахмет” (отвън);
- Посещение на българската църква „Св. Стефан“ и музея в Метоха;
- Посещение на мол Vialand;
- Групова медицинска застраховка;
- Лицензиран турски екскурзовод на български език;
- Карта на Истанбул;
- Изненади и подаръци по време на екскурзията – малки жестове към гостите ни, допринасящи за незабравимото
преживяване с нас;
- Водач-екскурзовод от агенцията. По време на пътуването гостите се запознават с историята на Турция, Истанбул и
много любопитни подробности.
В цената не са включени:
- Istanbul Aquarium – за възрастен – 20 евро; за деца до 12 г. и лица над 65 г. – 15 евро
- Посещение на църквата „Света София” – 25 евро (билет, слушалки и екскурзовод);
- Дворец „Долмабахче сарай“ – 30 евро (вкл. трансфер, входен билет и екскурзовод);
- Круиз „Нова среща с Босфора” и слизане на Кулата на девицата - 25 евро (трансфер, двупалубен кораб, входна такса за
посещение на Кулата на девицата, беседи);
- Латинския Истанбул и Таксим - 15 евро;
- Ориенталска вечер на кораб – 35 евро (трансфер, нощен круиз по Босфора, вечеря, неограничено количество алкохолни и
безалкохолни напитки.
Небостъргач „Сапфир” - 25 евро (транспорт, посещение на небостъргача САПФИР – панорамната площадка с включен
виртуален полет над Истанбул, екскурзовод);
- Екскурзия до Азиатския бряг, двореца Бейлярбей и Принцовите острови – 35 евро (транспорт по маршрута, входен
билет за двореца Бейлярбей, двупосочен билет за ферибот до Принцовите острови, пълно екскурзоводско обслужване);
- Вечеря в рибен ресторант – 22 евро;
- Екскурзия ”Пиер Лоти и залива Златния рог” - 20 евро (транспорт, посещение на джамията Сюлеймание, двупосочен
билет за кабинков лифт до кафене „Пиер Лоти”, билет за кораб по Златния рог, лицензиран екскурзовод на български
език).
- Доплащане за медицинска застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 85 год. –8.00 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/155196/istanbul-s-dneven-prehod-ot-varna-dobrich-i-burgas

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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,
- класически педикюр,
- френски педикюр,
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. 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/155195/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
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. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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.
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Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155194/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
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. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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/155193/kurs-manikyur-i-noktoplastika

Професионален курс „Фризьорство”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в

Страница 10/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

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/155192/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Професионален курс „Козметика”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155191/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/155190/kurs-servityor---barman-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/155189/kurs-gotvach-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/155188/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/155187/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Проектор Acer H6530BD
Проектор Acer H6530BD, DLP, 3D, WUXGA (1920x1200), 10 000:1, 3 500 lm, HDMI, VGA, Composite Video, AUX, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/155186/proektor-acer-h6530bd

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/155185/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/155184/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Nord Recycling
http://www.nordrecycling.com/---Посетете сайта ни , научете повече за нас. Ние сме организация която се грижи усилено
за опазването на околната среда. Изкупуваме и рециклираме материали като стари гуми, моторни масла , батерии и
акомулатори.
http://obiavidnes.com/obiava/155183/nord-recycling

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/155182/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.
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Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155181/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/155180/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”.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155179/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Квалификационни курсове, Дистанционно обучение /за цялата страна/
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате
следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена –
400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ и „Транспортно строителство“- Лицата,
успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността
“ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален
регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00
лева
• „ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
• „КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155178/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:
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Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на
строител, който наема подизпълнител/и.
Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Курсът е предназначен за:
Ръководители на фирми, проектанти, консултанти, технически ръководители, отговорници на структурни звена, органи
по ЗБУТ и др.
На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,
съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от
19.12.2006 г.).
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155177/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 продгоукти, 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/155176/kontrol-vyrhu-kachestvoto-na-izpylnenie-na-stroitelstvoto

black ant
ЧЕРНА-МРАВКА.
Най-предпочитания и търсен сексуален стимулант. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/155175/black-ant

ИФА- IFA W 50 ръководство за ремонт
продавам ръководство за поддържане и ремонт на товарен автомобил IFA W 50 със 781 фигури- 364 броя странициБългарски език- на диск - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155174/ifa--ifa-w-50-rykovodstvo-za-remont

комбайни НИВА и КОЛОС - обслужване-експлоатация-поддръжка
продавам на ДИСК техническа документация зърнокомбайни НИВА И КОЛОС - Брой страници 320 - БЪЛГАРСКИ език доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155173/kombayni-niva-i-kolos---obslujvane-eksploataciya-poddryjka
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Т-16 Самоходно шаси-техническа документация
продавам на ДИСК техническа документация самоходно шаси Т-16 - език Български - брой страници 299 - двигател
Т-16-силово предаване на шасито-рамка на шасито-ходов механизъм-обзавеждане на шасито-електрообзавеждане на
шасито-механизъм на управление-хидравлична система-разглобяване и сглобяване на шасито-управление и
работа-разработване-техническо обслужване-области на използване на шасито-плуг ПКШ-30-зеленчукова сеялка
СОСШ-2,8-Култиватор -растениеподхранвач КРСШ-2,8A-Цвекловадач СНШ-3 и Луковадач ЛНШ-1,2-Косачка
КСП-2,1-Платформа ПШ-0,75-Торосеялка СТТ-3,0-Влекачка ВНШ-3,0-таблица на сачмените и ролковите лагери-таблица
на основните хлабини стегнатости в механизмите на шасито - доставка Еконт
http://obiavidnes.com/obiava/155172/t-16-samohodno-shasi-tehnicheska-dokumentaciya

Бензиномоторни Верижни Триони ДРУЖБА - техническа документация
продавам
на
ДИСК
техническа
документация
за
Бензиномоторни
Верижни
-Конструкция-Поддържане-Ремонт- Български език - 150 броя страници - доставка Еконт

Триони

ДРУЖБА

http://obiavidnes.com/obiava/155171/benzinomotorni-verijni-trioni-drujba---tehnicheska-dokumentaciya

Презареждаем маркер Epene
Презареждаем маркер Epene, черен, 2.0 - 6.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/155170/prezarejdaem-marker-epene

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
Ref. No.: BW-TSE
About us:
Bulwork is the first IT recruitment agency in Bulgaria with more than 18 years of significant presence in the market. The company
has established a reputation for delivering high-quality services to both candidates and clients. The company respects the
candidates and always strives to find the most suitable and challenging job for them.
About our client:
Global Leader in Actionable Intelligence Solutions They create solutions for engagement management, security, surveillance and
business intelligence. Their software and hardware products are made to assist customers in data analysis, specifically large data
sets.
Due to expanding their business together with our client we are looking for a person to join their team as a:
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
As a Technical Support Engineer you will be the primary support person for company products on their international sites. On this
positions you have to be fine with often travels out of the country about 2 weeks per month.
Main Responsibilities:
- Technical support to clients;
- Apply integration system upgrades, hardware and software installations;
- Basic diagnosis and troubleshooting of hardware and software issues after clients requests;
- Follow-up on customer service requests, tracking problems and solving them;
- Implement hardware and software resolutions and approved configuration changes;
- Maintenance activity on hardware and software systems;
- Preparations, documentation of production and update for site survey;
Required Skills:
- 3+ years of experience in IT
- MS Windows server installation, configuration and administration (Win2k3 onwards);
- Hardware knowledge and physical installation. Fault-finding to Field Replaceable Unit level;
- Database (Sybase ASE, Sybase IQ, MySQL, SQL Server);
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- Storage technologies SAN/NAS (e.g. Netapp and EMC);
- MS Active Directory configuration and administration;
- Citrix and Linux (RedHat) configuration and administration
-Telecommunications protocols and technologies GSM / GPRS / 3G / UMTS / 4G (LTE) / PSTN / SS7 / E1 / T1;
- Excellent written and spoken English;
The company offers:
- Excellent remuneration package - one of the highest in Sofia!
- 25 days paid vacation and work-life balance;
- Chance to gain experience in the Agile environment;
- Friendly work environment;
- Flexible working hours;
- Snacks, drinks and fresh fruits in the office;
- Relax room in the office with tennis table and football table;
If you see yourself in this role, don't hesitate and send your CV in English.
Confidentiality of all applications is assured! Only short-listed candidates will be contacted!
The candidates do not pay any taxes to the agency – the services are FREE OF CHARGE.
Bulwork Company LTD - IT Recruitment Agency (license No 2107 from 01.09.2016 from MLSP).
http://obiavidnes.com/obiava/155169/technical-support-engineer

Презареждаем маркер Epene
Презареждаем маркер Epene, червен, 2.0 - 6.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/155168/prezarejdaem-marker-epene

Сграда на годината 2017 А3 - качественото строителство
A3 - Advanced Architecture Apartments е вълнуваща жилищна сграда. Построена е с най-качествени материали и модерни
технологии. Апартаментите са просторни. Уникален дизайн, който вдъхновява.
http://obiavidnes.com/obiava/155167/sgrada-na-godinata-2017-a3---kachestvenoto-stroitelstvo

Презареждаем маркер Epene
Презареждаем маркер Epene, син, 2.0 - 6.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/155166/prezarejdaem-marker-epene

Електрическа керамична кана Rohnson R 7801
Електрическа керамична кана Rohnson R 7801, вместимост 1.5 л., aвтоматично изключване, защита срещу прегряване и
пускане без вода, 1200 W
http://obiavidnes.com/obiava/155165/elektricheska-keramichna-kana-rohnson-r-7801

Презареждаем маркер Epene
Презареждаем маркер Epene, зелен, 2.0 - 6.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/155164/prezarejdaem-marker-epene

Проектор Acer S1386WH
Проектор Acer S1386WH, DLP, 3D, WXGA (1280 x 800), 20 000:1, 3600 lm, HDMI, VGA, Composite Video, AUX
http://obiavidnes.com/obiava/155163/proektor-acer-s1386wh

Електрическа керамична кана Rohnson R 7803 + 2 керамични чаши
Електрическа керамична кана Rohnson R 7803 + 2 керамични чаши, вместимост 1.7 л., aвтоматично изключване, защита
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срещу прегряване и пускане без вода, 1500 W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/155162/elektricheska-keramichna-kana-rohnson-r-7803--2-keramichni-chashi

Kараоке тонколона Zephyr ZP 9999 F15
Kараоке тонколона Zephyr ZP 9999 F15, 800 W, Bluetooth, USB, жак за китара, AUX, 2 микрофона, черен
http://obiavidnes.com/obiava/155161/karaoke-tonkolona-zephyr-zp-9999-f15

Монитор LG 22TK410V-PZ
Монитор LG 22TK410V-PZ, 21.5" (54.61 cm), TN, 1920x1080, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, 1xHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/155160/monitor-lg-22tk410v-pz

lida шише
Гарантирано отслабване за месец от 6 до 15 килограма и то при всеки. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/155159/lida-shishe

Клавиатура за лаптоп Lenovo
Клавиатура за лаптоп Lenovo, съвместима със серия Ideapad 700-15/ISK, UK, с кирилица, черна, с подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/155158/klaviatura-za-laptop-lenovo

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly- гел знаете, че е най-добрия секс стимулант използван някъде и може би най-популярния при мъжете.
www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/155157/kamagra-jelly

Intel Xeon Processor E5-2620 v4
Intel Xeon Processor E5-2620 v4, осемядрен (2.10/3.00GHz, 20MB, FCLGA2011-3), BOX
http://obiavidnes.com/obiava/155156/intel-xeon-processor-e5-2620-v4

Клавиатура за лаптоп Samsung
Клавиатура за лаптоп Samsung, съвместима със серия Chromebook 2 XE503/C12, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155155/klaviatura-za-laptop-samsung

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly са страхотни гелчета за гълтане със седем различни вкуса за седем дни. Освен, че са много приятни са
гълтане, но и действат много бързо, ефикасно при всеки мъж. www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/155154/kamagra-gel

Клавиатура за лаптоп Lenovo
Клавиатура за лаптоп Lenovo, съвместима със серия Thinkpad T470, US, с показалка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155153/klaviatura-za-laptop-lenovo

Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 MFF (N016O3060MFF_UBU)
Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 MFF (N016O3060MFF_UBU), четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100T 3.10
GHz, 4GB DDR4, 128GB SSD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/155152/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3060-mff-n016o3060mff_ubu
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Стил Дизайн Проект - Узаконяване на рекламни елементи и конструктивни проекти
"СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД е инженерна фирма занимаваща се с конструктивно проектиране на сгради и рекламни
съоръжения, проучвателна и консултантска дейност в областта на строителството. Основен приоритет в нашата
работа е проектирането на сгради, рекламни лица и съоръжения за нуждите на жилищния и промишления сектор.
Проектираните конструкции обхващат:
Изготвяне на пълни конструктивни проекти за реклами, билбордове, мегабордове и рекламни лице. Също така
узаконяването им в рамките на България.
Метални конструкции
Комбинирани конструкции
Стоманобетонови конструкции
Метални конструкции
Комбинирани конструкции
Дървени конструкции
Прилагане на съвременни решения за усилване и укрепване на сгради
Подпорни стени
Конструктивни становища , преустройства .
Изготвяне на документация за въвеждане в експлоатация на обекти.
Изготвяне на проекти за смяна на предназначение.
Изготвяне на проекти за Саниране на сгради.
уебсайт:
http://www.sdproject.eu
E-mail:
geri@sdproject.eu
geri.sdproject@gmail.com
телефони:
+359/ 88/924 43 19
http://obiavidnes.com/obiava/155151/stil-dizayn-proekt---uzakonyavane-na-reklamni-elementi-i-konstruktivni-proekti

черна мравка
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка! www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/155150/cherna-mravka

Клавиатура за лаптоп Lenovo
Клавиатура за лаптоп Lenovo, съвместима със серия ThinkPad P50, US, с показалка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155149/klaviatura-za-laptop-lenovo

GreenTechBg
Изкупуваме и рециклираме стари електроуреди или електроника излязла от употреба. Нашата цел е да опазим околната
среда чиста. Посетете сайта ни и вижте още за нашите дейности --- http://www.greentechbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/155148/greentechbg

Клавиатура за лаптоп HP
Клавиатура за лаптоп HP, съвместима със серия Envy 17-3000/3200, 17t-3000/3200, US, с подсветка, сребриста рамка
http://obiavidnes.com/obiava/155147/klaviatura-za-laptop-hp

ginseng max
Ginseng Max е най-добрия секс стимулант съставен напълно и на 100% от 13 вида билки, които влияят на мъжката
потентност. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/155146/ginseng-max

Клавиатура за лаптоп Fujitsu
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Клавиатура за лаптоп Fujitsu, съвместима със серия Amilo SA3650, SI3655 15.4", P5720, Pa3515, Pa3553, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155145/klaviatura-za-laptop-fujitsu

Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 MFF (N016O3060MFF)
Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 MFF (N016O3060MFF), четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100T 3.10 GHz, 4GB
DDR4, 128GB SSD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/155140/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3060-mff-n016o3060mff

Масажираща СПА слушалка с функция пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/155138/masajirashta-spa-slushalka-s-funkciya-pestene-na-voda

Продавам имоти на брега на язовир Тича
Продавам два терена до язовир Тича:
- 7000 м2 на брега на язовира с лице към водата 200 м (до „Острова на съкровищата“) с цена 40 000 лв;
- 9000 м2 до регулацията на с. Сушина, обл. Шумен с цена 20 000 лв.
От двата имота се открива прекрасна гледка към язовира и планината. Подходящи са за къмпинг, вилно селище, малка
ферма и др.
Местоположение: имотите са лесно достъпни с кола.
Село Сушина се намира на 90 мин от морската столица на България – Вaрна; на 35 мин от областния център Шумен и на
17 мин от общинския център Върбица; на 10 мин от „Ловно стопанство Преслав“ и на 20 мин от планинския курорт
Върбица, известен със своите лековити извори. До село Сушина има редовна автобусна линия, най-близките летища са:
Варна на 90 мин и Бургас на 125 мин.
http://obiavidnes.com/obiava/155137/prodavam-imoti-na-brega-na-yazovir-ticha

Екскурзия до Егейска Турция
Маршрут: ВАРНА - БУРГАС - ТРОЯ - АЙВАЛЪК - БЕРГАМА - КУШАДАСЪ - МИЛЕТ - ДИДИМА - БОДРУМ МАРМАРИС - ПАМУККАЛЕ - ЕФЕС - ДОМА НА ДЕВА МАРИЯ - ИЗМИР - БУРГАС - ВАРНА
Дати: 02.09.2018
Продължителност: 7 дни / 6 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 340 лв.
Цената включва:
- транспорт с лицензиран автобус по маршрута;
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- фериботни, пътни и гранични такси в двете посоки;
- 2 нощувки в Саръмсаклъ, край Айвалък в хотел 3*;
- 2 нощувки в Кушадасъ в хотел 3*;
- 2 нощувки в Мармарис в хотел 3*;
- 6 закуски и 6 вечери в съответния хотел;
- водач от агенцията по време на пътуването;
- застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за лица на възраст до 69.99 г.
Цената НЕ включва доплащания за:
- застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит 5000 € за лица 70-84.99 г. – 15.00 лв.; лица 85 и повече години не
се застраховат.;
- единична стая – 150.00 лв.;
- допълнителните мероприятия:
- Турска баня: 15 € включва: трансфер и пенен масаж.
- Разходка с корабче в залива на Мармарис: 17 € включва: автобусен трансфер, разходка с корабче из залива; обяд на
корабчето (без напитки).
- Разходка с корабче до острова на Клеопатра: 27 € включва: автобусен трансфер, разходка с корабче до острова; обяд
на корабчето (без напитки), плаж на острова на Клеопатра.
- Разходка с катамаран до о.Родос: 55 € включва: трансфер хотел-пристанище-хотел, двупосочен билет за катамарана;
пристанищни такси.
- Далян – Каунос: 30 € включва: трансфер с автобус до р.Далян; посещение на кални бани, обяд /без напитки/; разходка с
лодка по течението, където се виждат останките на гробниците на ликийските крале от 4 в. пр.н.е. и останките от
античния град Каунос, както и посещение на плажа на костенурките „Карета-Карета”.
- Екскурзия до Памуккале, древния град Хиераполис и извора на Клеопатра: 30 € включва: местен екскурзовод, обяд (без
напитки), входни такси за варовиковите тераси и руините на древния град Хиераполис (таксата за извора на Клеопатра
не е включена в цената).
- Екскурзия до древния град Ефес, къщата на Дева Мария и Храма на Артемида: 45 € включва: автобусен трансфер,
местен екскурзовод на български език, - входни такси за посещаваните обекти и паркинг.
- Възможни са промени в цените на допълнителните мероприятия, зависещи от агенцията партньор от турска страна!
http://obiavidnes.com/obiava/155136/ekskurziya-do-egeyska-turciya

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Vostro 1220, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155135/klaviatura-za-laptop-dell

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
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lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155134/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155133/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Клавиатура за лаптоп Dell
Клавиатура за лаптоп Dell, съвместима със серия Inspiron Gaming 15-7559, US, черна рамка, с подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/155132/klaviatura-za-laptop-dell

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 - 15.09.2018г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155131/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1
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Курс по шведски език първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 09.09.2018г. 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/155130/kurs-po-shvedski-ezik-pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 10.09.2018 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/155129/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 : 11.09.2018
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/155128/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,
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 : 11.09.2018 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
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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/155127/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – B1.1
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 : 04.09.2018г. 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/155126/kurs-po-angliyski-ezik--b11

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 : 05.09.2018 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/155125/kurs-po-angliyski-ezik--nivo-a2

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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155124/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1
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Курс за начинаещи по испански език
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 :
18.09.2018 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/155123/kurs-za-nachinaeshti-po-ispanski-ezik

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 : 15.09.2018 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/155122/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. 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 : 16.09.2018 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/155121/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Съботен курс по португалски език В1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1.1. В процеса на обучение се развиват всички
езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 часа, веднъж седмични - събота от 10.00 до
13.00 часа. Цена 200 лв. Начало : 06.10.18г.
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/155120/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-v11

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.
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/155119/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 portugu
http://obiavidnes.com/obiava/155118/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - 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/155117/kurs-po-portugalski-ezik----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 : 18.09.2018
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/155116/kurs-po-frenski-ezik--a2
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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 : 16.09.2018
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/155115/kurs-po-frenski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – второ ниво
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/155114/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Вечерен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо 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 два пъти седмично –вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа.
Начало : 18.09.2018 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/155113/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

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
е с продължителност 50 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Цена: 250
лева. Начало : 24.09.2018
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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/155112/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
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/155111/kurs-po-italianski-ezik--b11

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
„Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/155110/kurs-po-portugalski-ezik----a2

НОВА ГОДИНА 2019 В Букурещ
Маршрут: Варна – Букурещ - Варна
Дати: 30.12.2018
Продължителност: 3 дни / 2 нощувки
Транспорт: Автобус
Цена от: 335 лв.
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 29.10.18 !!!
Цената включва:
- 2 нощувки със закуски в “RIN Grand Hotel” 4* www.rinhotels.ro;
- Транспорт с лицензиран автобус за международни превози
- Новогодишна гала вечеря с DJ на блок масa в ресторанта на хотела с включени напитки
- Панорамна обиколка на Букурещ с екскурзовод
- Посещение на Двореца на Парламента / без включена входна такса /
- Медицинска застраховка за лица до 65г.
- Екскурзоводско обслужване на български език

Страница 28/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

Цената не включва:
- медицинска застраховка с лимит 5000 евро за лица 65-79.99 год. – доплащане 6.00 лв.
- Входна такса за Парламента- 40 леи за възрастни, студенти / 18-26 г. със студентска книжка / - 20 леи; деца и ученици
7-17 години / с ученическа карта /- 10 леи, деца до 7 г.- безплатно
- Разходи от личен характер
- Посещение на Спа център Терме Букурещ + шопинг в МОЛ Банеаса – 5 евро / цената не включва входната такса за Спа
центъра /
- Румънска вечер в най-старият традиционен ресторант в Букурещ “Кару ку Бере“ – 29 евро /58 лв на човек /
*Цената включва: Трансфер , екскурзовод, Традиционни ястия- предястие, основно ястие, салата , домашен традиционен
хляб , домашно приготвен десерт, минерална вода
- Доплащане за стандартна вечеря в ресторанта на хотела - 10 евро /заплаща се предварително в офиса на агенцията/
http://obiavidnes.com/obiava/155109/nova-godina-2019-v-bukuresht

All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 330 (F0D7000MRI)
All in One компютър Lenovo IdeaCentre AIO 330 (F0D7000MRI), четириядрен Gemini Lake Intel Pentium Silver J5005
1.5/2.8GHz, 19.5" (49.53 cm) WXGA+ (1440x900) LED backligh Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.1, клавиатура и
мишка, Free DOS, 3.90 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155108/all-in-one-kompyutyr-lenovo-ideacentre-aio-330-f0d7000mri

Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 SFF (N041O3060SFF_UBU)
Настолен компютър Dell OptiPlex 3060 SFF (N041O3060SFF_UBU), четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100 3.60 GHz,
8GB DDR4, 256GB SSD, 4x USB 3.1, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/155107/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-3060-sff-n041o3060sff_ubu

Кабел NZXT MOLEX TO SATA POWER 450MM
Кабел NZXT MOLEX TO SATA POWER 450MM, CB-11SATA
http://obiavidnes.com/obiava/155106/kabel-nzxt-molex-to-sata-power-450mm

Кабел NZXT 300MM 3PIN FAN Y CABLE
Кабел NZXT 300MM 3PIN FAN Y CABLE, CB-3P-Y
http://obiavidnes.com/obiava/155105/kabel-nzxt-300mm-3pin-fan-y-cable

NZXT EXT CABLES/CASE FRONT PAN
NZXT EXT CABLES/CASE FRONT PAN, CB-FRPAN
http://obiavidnes.com/obiava/155104/nzxt-ext-cablescase-front-pan

8GB DDR4 2666MHz
8GB DDR4 2666MHz, Kingston HyperX, HX426S15IB2/8, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/155103/8gb-ddr4-2666mhz

Dell OptiPlex 3060 SFF (N041O3060SFF)
Dell OptiPlex 3060 SFF (N041O3060SFF), четириядрен Coffee Lake Intel Core i3-8100 3.60 GHz, 8GB DDR4, 256GB SSD, 4x
USB 3.1, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/155102/dell-optiplex-3060-sff-n041o3060sff

Адаптер Vivanco 45253
Адаптер Vivanco 45253, от USB Type C(м) към HDMI(ж), до 4096x2160 резолюция, 0.15м, бял
http://obiavidnes.com/obiava/155101/adapter-vivanco-45253
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Батерия (оригинална) за лаптоп ASUS
Батерия (оригинална) за лаптоп ASUS, съвместима със серия A45 A55 A75 A95 F75 K45 K55 K75 K95 X45 X55 X75 R400
R500 U57 A32-K55 - 6 cell 10.8V 4700mAh
http://obiavidnes.com/obiava/155100/bateriya-originalna-za-laptop-asus

Слушалки Sennheiser CX SPORT
Слушалки Sennheiser CX SPORT, безжични (Bluetooth 4.2), тип "тапи", Hi-Fi звук, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/155099/slushalki-sennheiser-cx-sport

Лаптоп Asus FX504GD-E4083 (90NR00J2-M02280)
Лаптоп Asus FX504GD-E4083 (90NR00J2-M02280), четириядрен Coffee Lake Intel Core i5-8300H 2.3/4.0 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS Display & GF GTX 1050 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB SSHD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/155098/laptop-asus-fx504gd-e4083-90nr00j2-m02280

Кутия Spire Pirate 14662
Кутия Spire Pirate 14662, Micro ATX / Mini ITX, 1x USB 3.0/ 1x USB 2.0, 3x вентилатор 120mm (червени LED), черна, без
захранване
http://obiavidnes.com/obiava/155097/kutiya-spire-pirate-14662

Монитор Lenovo L24e-20 (65DFKAC1EU) 23.8" (60.45 cm)
Монитор Lenovo L24e-20 (65DFKAC1EU) 23.8" (60.45 cm), WLED, 1920x1080, 4ms, 1000:1, 250 cd/m2, 1xVGA, 1xHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/155094/monitor-lenovo-l24e-20-65dfkac1eu-238-6045-cm

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
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http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155090/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/155089/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

Страница 31/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

http://obiavidnes.com/obiava/155088/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/155087/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.
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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/155086/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155085/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,
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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/155084/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/155083/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
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155082/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155081/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/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155080/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/155079/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Алуминиево скеле до 8,4м под наем
Цената е на ден за 3м височина.Депозит.За по-дълъг период отстъпки.За повече информация на посочения телефон или на
www.rentalbg.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155078/aluminievo-skele-do-84m-pod-naem

Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-52T-55FX (NX.GTMEX.015)(син)
Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-52T-55FX (NX.GTMEX.015)(син), четириядрен Kaby Lake R Intel Core i5-8250U 1.6/3.4
GHz, 14.0" (35.56 cm) Full HD Glare Touchscreen Display, (HDMI), 8GB, 512GB SSD, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C, Windows 10,
1.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155077/laptop-acer-aspire-swift-5-sf514-52t-55fx-nxgtmex015sin

Мониитор Lenovo L22e-20 (65DEKAC1EU)
Мониитор Lenovo L22e-20 (65DEKAC1EU), 21.5" (54.61 cm), VA, 1920x1080, 4ms, 3000:1, 250 cd/m2, 1xVGA, 1xHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/155076/moniitor-lenovo-l22e-20-65dekac1eu

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години

Страница 36/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155074/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Лаптоп MSI GT63 TITAN 8RG-069BG(9S7-16L411-069)
Лаптоп MSI GT63 TITAN 8RG-069BG(9S7-16L411-069), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD (1920x1080p) Anti-Glare & GeForce GTX 1080 8GB, (HDMI), 16GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, USB 3.1 Gen 2
Type-C, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/155072/laptop-msi-gt63-titan-8rg-069bg9s7-16l411-069

телефони втора ръка
купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/155071/telefoni-vtora-ryka

колекционерство
купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/155070/kolekcionerstvo

детски обувки
купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/155069/detski-obuvki

детски играчки
купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/155068/detski-igrachki

детски дрехи
купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - търговия без посредници.
http://obiavidnes.com/obiava/155067/detski-drehi

Преносим климатик GORENJE KAM24F0PHH
Преносим климатик GORENJE KAM24F0PHH, инверторен, 2400W мощност на охлаждане, абсорбиране на влага, енергиен
клас А++
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http://obiavidnes.com/obiava/155066/prenosim-klimatik-gorenje-kam24f0phh

Продавам,тристаен,82.5 м2, 7/8, с тухлен гараж и мазе 25 м2 ,панелен, обзаведен, Стадиона,
Пазарджик
Продавам, без посредник, тристаен, панелен апартамент , 83 м2,на 7-ми етаж от общо 8, с югоизточно изложение,
Състои се от 2 стаи, кухня,хол,баня, 2 тоалетни , мокро помещение, 2 заградени с PVC дограма тераси , плюс : масивен
тухлен гараж и принадлежащо обширно мазе от 25 м2 . Апартаментът се продава обзаведен и готов за нанасяне.
Намира се в гр.Пазарджик, в тих квартал, близо до Стадиона , на 30 м от спирка на градския транспорт. Включен е за
саниране след възобновяване на програмата.
http://obiavidnes.com/obiava/155065/prodavamtristaen825-m2-78-s-tuhlen-garaj-i--maze-25-m2-panelen-obzaveden

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/155064/profesionalen-kurs-myjko-podstrigvane-i-brysnarstvo

Курс „МИГЛОПЛАСТИКА“
Комбиниран курс от най-популярните системи за удължаване и сгъстяване на мигли, „Косъм по Косъм“ и поставяне на
3D мигли за сгъстяванеи Russian Volume.
Обучение за техниките „Косъм по косъм” или 3D/4D/5D/6D/7D и Russian Volume
Теоретично и практическо обучение за надграждане на придобити знания в областта на миглопластиката. Обучението
предоставя тънкости и похвати при комбинирането и изграждането на мигли. Отделя се основно внимание на
задължителните хигиенни изисквания преди, по време и след процедурата. Изучават се всички известни възможни
алергични реакции, които могат да повлияят качеството на работата върху клиента. Запознават се с най-често
срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и
изграждане на миглите. Подход към клиентите преди началото на процедурата, поведението след процедурата.
Курсът по вграждане на мигли включва 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, което дава възможност за легитимно практикуване на козметичната
процедура в козметични салони, студия и СПА центрове.
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
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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/155063/kurs-migloplastika

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

Интензивният Курс е

При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
Ден I Теория, Демонстрация и Практически упражнения
Програма:
Връчване на стартов пакет – теоретична част за самоподготовка
• История на Микроблейдинг
• Анатомия. Типове кожи
• Показания и противопоказания
• Понятия за форма. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия
• Типове лица. Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите
• Уред за микроблейдинг. Видове игли и техника на работа
• Цветоанализа, колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техники на смесване на
цветове. Правилно определяне на цвета за клиента
• Хигиенни изисквания към специалиста и безопасност по време на работа
• Дезинфекция. Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата
• Алергични реакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхното предотвратяване
• Възстановяване след процедурата. Грижа след процедурата
• Демонстрация на процедура по Микроблейдинг върху жив модел
- оформяне на вежди, измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне на пигмент с микроблейдинг
• Рисуване. Основни техники на рисуване косъм по косъм
• Видове вежди според формата. Рисуване от курсистите върху макети
• Практика от курсистите върху симулативна кожа
Време за дискусия и въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху макети и симулативна кожа.
Ден II Практика върху симулантни макети и сухи тренировки
• Преглед на задачите за самостоятелна работа
• Обобщение на теорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата
Тренинг по рисуване и подготовка за татуиране
Практически упражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху симулативна кожа.
Практически тренинг за изграждане на правилна форма на веждите.
Практически упражнения с курсистите по двойки
Ден III Практика върху жив модел
Преглед на задачите за самостоятелна работа
Последни инструкции за процедурата.
Изграждане на правилна форма върху живи модели.
• Стартиране на практика на курсистите върху живи модели с техника Микроблейдинг
Преглед и коментар върху извършената процедура от курсистите.
Време за въпроси и дискусия.
Снимки с моделите за портфолио.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
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Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155062/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/155061/kurs-klasicheski-masaj-vtoro-nivo

КУРС “Класически - Шведски масаж”
СОФИЯ, МЕЗДРА, ВРАЦА, БУРГАС
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Интензивният Курс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения.
1. Теоретична концепция в класическия - шведски масаж
2. Показания и противопоказания, хигиенни изисквания
3. Анатомия - физиология (мускули, кости, нервна система)
4. Видове масажи в класическия масаж - лечебен, релаксиращ, спортен тунизиращ, антицелулитен
5. Основни масажни техники и похвати
6. Практическо изпълнение на частичен и цялостен масаж
7. Практични техники за използване тялото на масажиста за изпълнение на терапията (лесно, щадящо и ефективно
въздействие)
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155060/kurs-klasicheski---shvedski-masaj

Слушалки Vivanco AIRCOUSTIC HighQ
Слушалки Vivanco AIRCOUSTIC HighQ, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, 3.5мм жак, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/155059/slushalki-vivanco-aircoustic-highq

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/155058/profesionalen-kurs-grim

курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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,
- класически педикюр,
- френски педикюр,
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. 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

Страница 41/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

http://obiavidnes.com/obiava/155057/kurs-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

курс „Маникюр и педикюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
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. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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/155056/kurs-manikyur-i-pedikyur

курс „Маникюр и ноктопластика“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
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. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!
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/155055/kurs-manikyur-i-noktoplastika
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Професионален курс „НОКТОПЛАСТИКА“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по НОКТОПЛАСТИКА. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Обзавеждане и организация на работното място
-Хигиенни изисквания за прилагане на ноктопластика
- Необходими инструменти и материали и тяхното използване
- Техника на работа, техника на безопасност и хигиена на работа,
- Техники за удължаване на ноктите чрез изграждане с УВ гел
- Перманентен френски, Докорации с цветни гелове
- Поддръжка на ноктопластика
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155054/profesionalen-kurs-noktoplastika

Професионален курс „Маникюр“
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА.
При провеждането на курсове при нас ще изучавате:
- Здравословни и безопасни условия на труд
- Анатомия на нокътя
- Растеж на ноктите
- Заболявания на ноктите
- Оборудване на работното място
- Инструменти и пособия
- Отстраняване на лака
- Оформяне на ноктите
- Омекотяване на кутикулата
- Полиране на ноктите
- Масаж на ръцете
- Техника и технология на поставяне на гел лак
- Декорации – техника и технология на поставяне
- Видове маникюр, френски маникюр
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Сертификат: Курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация - лицензиран държавен документ
по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,
които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Практика в реална работна среда – козметичен салон.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
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Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155053/profesionalen-kurs-manikyur

Професионален курс „Фризьорство”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
1. Инструменти и пособия.
2. Подстригване - техника и ловкост: филиране, подравняване, пикиране, оформяне
3. Фризури-техника и пособия - видове лица и форми-подходящи прически и стил, изработване чрез сушоар-класическа,
въздушна и комбинирана, изработване чрез дифузер, изработване с маша-преса /или друг модел/.
4. Принципи на професионалното боядисване – Изсветляване, Промяна на основен цвят, Коктейлно боядисване, Светли
кичури-методи на работа, Цветни кичури - методи на работа
5. Изработване на специфични прически - Официална прическа, Кок, Вграждане на елементи, Сплитане на коса-видове
6. Къдрене
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, могат да заемат длъжностите
Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма.
Практика в реална работна среда – фризьорски салон.
Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН
с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт,
който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста
може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа, както и самостоятелно да отварят салон. С
Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената
от Вас професия.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155052/profesionalen-kurs-frizyorstvo

Професионален курс „Козметика”
СОФИЯ, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, ВАРНА, СВИЩОВ, СТАРА ЗАГОРА
Лицензирана диплома за КОЗМЕТИК, валидна в България и в чужбина
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155051/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
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/155050/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

курс „Сладкар“ дистанционно обучение
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155049/kurs-sladkar-distancionno-obuchenie
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Курс “ГОТВАЧ” Дистанционно обучение
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/155048/kurs-gotvach-distancionno-obuchenie

курс “РЕСТОРАНТЬОР” Дистанционно обучение
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/155047/kurs-restorantyor-distancionno-obuchenie

курс “Камериер” Дистанционно обучение
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/155046/kurs-kamerier-distancionno-obuchenie

курс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
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/155045/kurs-administrator-v-hotelierstvoto--distancionno-obuchenie

курс “ХОТЕЛИЕР” Дистанционно обучение
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/155044/kurs-hotelier-distancionno-obuchenie

курс “Помощник пътен строител” Дистанционно обучение
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/155043/kurs-pomoshtnik-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie

Курс “Пътен строител” Дистанционно обучение
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/155042/kurs-pyten-stroitel-distancionno-obuchenie

Курс “Вътрешни ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и
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канализационни мрежи, специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155041/kurs-vytreshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie

курс “Външни ВиК мрежи” Дистанционно обучение
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/155040/kurs-vynshni-vik-mreji-distancionno-obuchenie

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/155039/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno--obuchenie

курс “СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК” дистанционно обучение
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/155038/kurs-stroitel-montajnik-distancionno-obuchenie

Kурс “Строител“ дистанционно обучение
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/155037/kurs-stroitel--distancionno-obuchenie

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
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работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите
на кандидатите.
Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен
EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата
квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа.
Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат
длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на
степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна
степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път,
Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол,
Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате
пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307.
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/155036/kurs-stroitelen-tehnik---transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie-za-cya

курс „Строителен техник” Дистанционно обучение
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/155035/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
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ИНСТАЛАЦИИ”.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА
http://obiavidnes.com/obiava/155034/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie

Слушалки Vivanco AIRCOUSTIC HighQ
Слушалки Vivanco AIRCOUSTIC HighQ, тип "тапи", микрофон, дълбок бас, 3.5мм жак, червени
http://obiavidnes.com/obiava/155033/slushalki-vivanco-aircoustic-highq

заточна машина 3В642-ръководство за експлоатация
продавам на диск ръководство за експлоатация универсална заточна машина 3В642 - доставка Еконт-документацията е
на Български език- брой страници 43 - цена 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/155032/zatochna-mashina-3v642-rykovodstvo-za-eksploataciya

заточна машина 3В642-ръководство за експлоатация
продавам на диск ръководство за експлоатация универсална заточна машина 3В642 - доставка Еконт-документацията е
на Български език- брой страници 43 - цена 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/155031/zatochna-mashina-3v642-rykovodstvo-za-eksploataciya

Монитор Samsung C24F390FHUX (LC24F390FHUXEN)
Монитор Samsung C24F390FHUX (LC24F390FHUXEN), 23.5" (59.69 cm) VA панел, Full HD, 4ms, 5 000 000:1, 250cd/m2,
HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155030/monitor-samsung-c24f390fhux-lc24f390fhuxen

Фритюрник Sapir SP 1980 AF
Фритюрник Sapir SP 1980 AF, 3 литра, демонтираща се кошница, зaщитa пpoтив пpeгpявaнe, 2000W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/155029/frityurnik-sapir-sp-1980-af

HTC U12 PLUS TITANIUM BLACK
HTC U12 PLUS TITANIUM BLACK, 6" (15.24 cm), осемядрен Snapdragon 845, 6GB RAM, 64GB Flash памет, (+ microSD
слот), 12MPix + 16MPix двойна задна камера & 8MPix предна камера, Android, 188g
http://obiavidnes.com/obiava/155028/htc-u12-plus-titanium-black

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.
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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/155027/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/155026/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
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155025/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/155024/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

Страница 50/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

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/155023/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155022/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
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/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/155021/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/155020/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
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155019/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie--za--cyalata-strana

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за ЦЯЛАТА СТРАНА
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/155018/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
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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/155017/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/155016/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Докинг станция Asus Universal Dock NB TYPE-C
Докинг станция Asus Universal Dock NB TYPE-C, MIC in port, Audio out port, 2x USB 3.0 port, VGA port, Standard HDMI port,
3 in 1 Card Reader, 10/100/1000M LAN port , DC-in jack, xTYPE C Port, TYPE C Jack
http://obiavidnes.com/obiava/155015/doking-stanciya-asus-universal-dock-nb-type-c

Лаптоп Lenovo Legion Y530 (81FV0079BM)
Лаптоп Lenovo Legion Y530 (81FV0079BM), шестядрен Coffee Lake Intel Core i7-8750H 2.2/4.1 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
IPS Anti-Glare Display & GF GTX 1050 Ti, (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 128GB SSD, 1x USB Type-C, Free DOS, 2.3 kg
http://obiavidnes.com/obiava/155014/laptop-lenovo-legion-y530-81fv0079bm

Вентилатор за лаптоп Asus
Вентилатор за лаптоп Asus, съвместим с Asus Transformer Book TX300
http://obiavidnes.com/obiava/155013/ventilator-za-laptop-asus
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Комплект за видеонаблюдение 6x HiWatch DS-T116 (1.3MP
Комплект за видеонаблюдение 6x HiWatch DS-T116 (1.3MP, 2.8–12mm, IR до 40m, 720/30fps) + 6x HiWatch DS-T119 (1.3MP,
2.8–12mm, IR до 40m, 720/30fps) + 2x HiWatch DS-I110 (1MP, 4mm, 720/30fps) + IP видеорекордер HiWatch DS-H216U (16-ch,
2x SATA)
http://obiavidnes.com/obiava/155012/komplekt-za-videonablyudenie-6x-hiwatch-ds-t116-13mp

Лаптоп Acer Aspire 7 A717-71G-75MG(NX.GPFEX.024) в комплект с мишка Predator Cestus 300 и
пад
Лаптоп Acer Aspire 7 A717-71G-75MG(NX.GPFEX.024) в комплект с мишка Predator Cestus 300 и пад, четириядрен Kaby
Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD IPS дисплей & Nvidia GeForce GTX 1060 6GB(HDMI), 8GB
DDR4, 1TB HDD, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/155011/laptop-acer-aspire-7-a717-71g-75mgnxgpfex024-v-komplekt-s-mishka-predator-ces

Батерия(заместител)за Лаптоп Dell
Батерия(заместител)за Лаптоп Dell, съвместима със серия Dell Vostro 5470/5480/5560, 3-cells 11.4V 4300mAh
http://obiavidnes.com/obiava/155010/bateriyazamestitelza-laptop-dell

Лаптоп Acer Aspire 7 A717-71G-75MG(NX.GPFEX.024) в комплект с 250GB SSD Western Digital
Black
Лаптоп Acer Aspire 7 A717-71G-75MG(NX.GPFEX.024) в комплект с 250GB SSD Western Digital Black, четириядрен Kaby
Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD IPS дисплей & Nvidia GeForce GTX 1060 6GB(HDMI), 8GB
DDR4, 1TB HDD, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/155009/laptop-acer-aspire-7-a717-71g-75mgnxgpfex024-v-komplekt-s-250gb-ssd-western-

Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile
Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile, 81 х 111 х 124мм, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/155008/postavka-za-tablettelefon-rain-design-mstand-mobile

Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile
Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile, 81 х 111 х 124мм, черна
http://obiavidnes.com/obiava/155007/postavka-za-tablettelefon-rain-design-mstand-mobile

Аналогов видеорекордер HiWatch HWD-5116
Аналогов видеорекордер HiWatch HWD-5116, 16 канала, H.264+/H.264, 1x SATA, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x VGA
http://obiavidnes.com/obiava/155006/analogov-videorekorder-hiwatch-hwd-5116

Оригинален Липовон от официален вносител
Предлагаме Липовон от официалния вносител за България.
Не се доверявайте на наскоро изникнали сайтове изберете качеството!
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/155005/originalen-lipovon-ot-oficialen-vnositel

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
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– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155002/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

предлагане на заем между отделните лица в рамките на 72 часа
Здравейте всички.
ние предлагаме кредити в размер на 3% лихва.
– Предлагам заеми на търговски и частни организации,
– В диапазона от 2000 до 5 000 000 в периоди 1-30 години
– ниски лихвени заеми и без кредитни проверки,
– Предлагам лични заеми,
– Кредити за консолидиране на дълга
– рисков капитал
– Търговски заеми
– Студентски заеми
– жилищни кредити
– Кредити за обучение
– DEQ заеми по някаква причина!
Моят метод обаче ви позволява да посочите размера на кредита
необходимо, както и дължината на погасяване, което желаете.
Аз съм сертифициран и регистриран, нашите заеми са добре застраховани за
максимална сигурност, която е наш приоритет.Моля, свържете се с мен по пощата:
lmoscatelli610@gmail.com
lmoscatelli610@gmail.com
свържете се с нас чрез whatsapp : +1 431 300 5839
С уважение. Няма сериозно въздържание.
http://obiavidnes.com/obiava/155001/predlagane-na-zaem-mejdu-otdelnite-lica-v-ramkite-na-72-chasa

Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile
Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile, 81 х 111 х 124мм, златиста
http://obiavidnes.com/obiava/155000/postavka-za-tablettelefon-rain-design-mstand-mobile

Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile
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Поставка за таблет/телефон Rain Design mStand mobile, 81 х 111 х 124мм, сива
http://obiavidnes.com/obiava/154999/postavka-za-tablettelefon-rain-design-mstand-mobile

Масажираща душ СПА слушалка за пестене на вода
В слушалката са вградени множество керамични топчета, които пречистват водата от варовика и я йонизират.
Слушалката разполага с 288 микро дупчици, които масажират тялото по неповторим начин!
СВОЙСТВА:
- Мултифункционален подвижен душ за къпане и масаж
- Уникална филтрация на водата (турмалин, германий)
- Удобна при ползване на соли за баня (просто изсипвате солите в контейнера под капачката на слушалката)
- Функция "Бебе масаж". С нея може да масажирате малки бебета при къпане.
- Съвместима с ЕС стандарта за размери на душ обзавеждането
- Материал: поликарбонат и панел от неръждаема стомана с висока технологична обшивка
- Пестите над 40% водата при къпане
- Много удобна за ползване за бани с ниско налягане на водата.
0883 33 88 92
масажираща слушалка за баня, шлаух и държач, йонизация, турмалин, турмалинова душ слушалка, пестене на вода
http://obiavidnes.com/obiava/154998/masajirashta-dush-spa-slushalka-za-pestene-na-voda

Матрица за лаптоп Acer Aspire ONE 531H
Матрица за лаптоп Acer Aspire ONE 531H, AO531H, 10.1" (25.65 cm), WSVGA, 1024x600 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/154997/matrica-za-laptop-acer-aspire-one-531h

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/154996/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/154995/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/154994/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/154993/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/154992/cherna-mravka
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Матрица за лаптоп Acer Aspire One P531
Матрица за лаптоп Acer Aspire One P531, 10.1" (25.65 cm), WSVGA, 1024x600 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/154991/matrica-za-laptop-acer-aspire-one-p531

Матрица за лаптоп Acer Aspire One 532H
Матрица за лаптоп Acer Aspire One 532H, 10.1" (25.65 cm), WSXGA, 1024x600 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/154990/matrica-za-laptop-acer-aspire-one-532h

дантелена рокля
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/154989/dantelena-roklya

Матрица за лаптоп Acer Aspire One D150
Матрица за лаптоп Acer Aspire One D150, 10.1" (25.65 cm), WSXGA, 1024x600 pix, гланцова
http://obiavidnes.com/obiava/154988/matrica-za-laptop-acer-aspire-one-d150

палто
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154987/nixa-e-bylgarski-brand-specializiran-v-proizvodstvoto-na-visokokachestveno-butiko

дамски панталони
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154986/damski-pantaloni

рокли онлайн
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154985/rokli-onlayn

дълги рокли
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154984/dylgi-rokli

дамски рокли
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154983/damski-rokli

дрехи онлайн
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154982/drehi-onlayn

дамски ризи
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154981/damski-rizi

дамски палта
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NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154980/damski-palta

официални рокли
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154979/oficialni-rokli

дантелена рокля
NIXA е български бранд специализиран в производството на висококачествено бутиково облекло
http://obiavidnes.com/obiava/154978/dantelena-roklya

Екран Avers CUMULUS 21-16 MG BT (16:10)
Екран Avers CUMULUS 21-16 MG BT (16:10), електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 2100 x 1600mm, 16:10, черна
рамка, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154977/ekran-avers-cumulus-21-16-mg-bt-1610

Продавам терен за къмпинг в с. Ловец
Продавам земя с площ от 21000 м2 в землището на с. Ловец, обл. Шумен. Земята граничи с малко езеро, общата граница е
180 м. Имотът е разположен на 50 м от регулацията на селото, на 120 м от главен път, на 250 м от бреговете на язовир
„Тича“.
Теренът е подходящ за построяване на вилно селище, къмпинг , ферма и др. От имота се открива чудесна панорама към
язовира и околните планини.
Местоположение: имотът е лесно достъпен с кола.
Село Ловец се намира на 12 мин от „Ловно стопанство Преслав“; на 13 мин от планинския курортен комплекс "Върбица",
известен със своите лековити извори; на 95 мин от морската столица на България – Вaрна; на 40 мин от областния
център Шумен и на 13 мин от общинския център Върбица. До селото има редовна автобусна линия, най-близките
летища са: Варна на 95 мин и Бургас на 120 мин. Селото се е обособило като предпочитана туристическа дестинация с
няколко къщи за гости и заведения.
Цена: 70 000 лв
http://obiavidnes.com/obiava/154975/prodavam-teren-za-kymping-v-s-lovec

Екран Avers CUMULUS 18-14 MW BT (16:10)
Екран Avers CUMULUS 18-14 MW BT (16:10), електрически екран за стена/таван, Matt White, 1800 x 1410mm, 16:10, черна
рамка, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154971/ekran-avers-cumulus-18-14-mw-bt-1610

Купувам земеделска земя в следните области: Враца, Монтана,Плевен и Видин.
Купувам обработваеми земеделски земи в :
- област Монтана – във всички села на общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Лом, Якимово
- област Враца – във всички села на общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мизия, Оряхово,
Хайредин
- област Плевен – във всички села на общините Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг
- област Видин – във всички села на общините Брегово, Бойница, Ново Село, Видин, Кула, Грамада, Димово, Ружинци,
Макреш
Цветомир Кръстев
e-mail: cvetomir_krastev@abv.bg
skype: cvetomir.k
0886/320 303
0876/155 590
http://obiavidnes.com/obiava/154969/kupuvam-zemedelska-zemya-v-slednite-oblasti-vraca-montanapleven-i-vidin
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Екран Avers CUMULUS 18-14 MG BT (16:10)
Екран Avers CUMULUS 18-14 MG BT (16:10), електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 1800 x 1410mm, 16:10, черна
рамка, 150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154968/ekran-avers-cumulus-18-14-mg-bt-1610

Екран Avers CUMULUS 30-23 MW BT
Екран Avers CUMULUS 30-23 MW BT, електрически екран за стена/таван, Matt White, 3000 x 1980mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154967/ekran-avers-cumulus-30-23-mw-bt

Екран Avers CUMULUS 30-23 MG BT
Екран Avers CUMULUS 30-23 MG BT, електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 3000 x 1980mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154966/ekran-avers-cumulus-30-23-mg-bt

Суперхрани от АкваСорс
АкваСорс предлага висококачествени хранителни добавки, базирани на природни съставки. Суперхраните ви помагат да
бъдете по-здравви, жизнени и издръжливи. За повече информация и поръчки посетете сайта на АкваСорс.
http://obiavidnes.com/obiava/154965/superhrani-ot-akvasors

Екран Avers CUMULUS 27-20 MW BT
Екран Avers CUMULUS 27-20 MW BT, електрически екран за стена/таван, Matt White, 2700 x 1810mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154964/ekran-avers-cumulus-27-20-mw-bt

Екран Avers CUMULUS 27-20 MG BT
Екран Avers CUMULUS 27-20 MG BT, електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 2700 x 1810mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154963/ekran-avers-cumulus-27-20-mg-bt

Екран Avers CUMULUS 24-18 MW BT
Екран Avers CUMULUS 24-18 MW BT, електрически екран за стена/таван, Matt White, 2400 x 1640mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154962/ekran-avers-cumulus-24-18-mw-bt

Дестилатор за вода - Дестилатори - Дестилирана вода - Уред за дестилиране на вода - Вносител ТехноМаг - София - налични - TehnoMag.net
Дестилатор за вода - Последен модел, 06/2018 година, съобразен с повишените изисквания за безопасна работа в ЕС – има
допълнителен бутон за включване и изключване, сменяем ел.предпазител и по-висок клас сменяем нагревател.
Предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно и безопасно
приготвяне на качествена дестилирана вода (най - чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за
битови уреди (ютии, овлажнители) и т. н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите
максимално 4 л вода. Водата се събира и съхранява в прозрачен съд от специална удароустойчива и термоустойчива
пластмаса без съдържание на токсични съставки (BPA free). Здравината и безопасната екплоатация са предимство пред
стъклените съдове. Цената е с вкл ДДС плюс безплатна доставка. Две години гаранция. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/154961/destilator-za-voda---destilatori---destilirana-voda---ured-za-destilirane-na-vod
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Душ за зъби - Дентален иригатор - Семеен душ с озон - ТехноМаг - Вносител - София TehnoMag.net
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг
или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154960/dush-za-zybi---dentalen-irigator---semeen-dush-s-ozon---tehnomag---vnositel---sofi

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154959/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Многофункционален дигитален компас 8 в 1
Многофункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154958/mnogofunkcionalen-digitalen-kompas-8-v-1

Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика
Очен пневматичен масажор с вибрации, инфрачервена топлина и музика – приложение на новата концепция за ползване
на въздушното налягане за обгрижване на очите, което прави уреда по-хуманен в сравнение с други видове вибрационни
масажори. Уредът осъществява лек и приятен пневматичен натиск, който оказва многопосочен масажен ефект около
очите и слепоочието и въздейства положително върху многобройните акупунктурни точки в тази зона. Действието на
масажният ефект се допълва и увеличава от останалите функции – вибрации, топъл компрес чрез дълговълнови
инфрачервени вълни и релаксираща музика и звуци от природата. С уникална сгъваема конструкция. Изключително
подходящ за хора, работещи с компютри, включително програмисти и оператори, счетоводители, дизайнери, учители,
инженери и техници. За ученици от горните класове и за студенти. За хора, с очила или лещи и за хора ползващи
компютри и очите си твърде дълго време. За хора с тъмни кръгове и торбички под очите, предизвикани от зрителна
умора. За хора с бръчки около очите, предизвикани от лошо кръвообръщение. За възрастни хора, които страдат от
безсъние, главоболие и старческо недовиждане. За хора, страдащи от хронична хрема, запушен нос и синузит. Уредът е с
уникална сгъваема конструкция. Безжичен (зарежда се като мобилен телефон). Гаранция 2 години. Подробности в
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„ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154957/ochen-pnevmatichen-masajor-s-vibracii-infrachervena-toplina-i-muzika

Двуканален електроимпулсен масажен уред SLIMMING MASSAGER
Работи с две двойки електроди, които могат да се използват едновременно, но с различен интензитет на две отделни
зони от тялото. Възможно е да се ползва и от двама души едновременно. С него можете да топите и разграждате
мазнини на различни места от тялото и да оформяте различните мускулни групи - корем, гръб, седалищни части, ръце,
крака, както и оформяне на фигурата като цяло. Освен това, с него можете да правите лечебна терапия и да
премахвате болки в ставите, гърба, раменете, врата. В инструкцията за употреба на български език се предлагат
подробни схеми на акупунктурните точките за терапия при различните видове симптоми и заболявания, както и за
тонизиране и оформяне на различните мускулни групи, съответно при мъжете и при жените. Продължителността на
една процедура е до 15 минути. В една и също зона от тялото можете да си правите по 1-2 процедури дневно. Уредът е с
джобни размери, удобен и лек, за да е навсякъде с вас. Вижте подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154956/dvukanalen-elektroimpulsen-masajen-ured-slimming-massager

Екран Avers CUMULUS 24-18 MG BT
Екран Avers CUMULUS 24-18 MG BT, електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 2400 x 1640mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154955/ekran-avers-cumulus-24-18-mg-bt

Водородна вода - уред - кана - ТехноМаг - наличен - 285,00 лева
Машина за магнитна и водородна вода - минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните
клъстери в микроклъстери за по-добро абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и
обогатява водата с водородни йони, като в резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода
води до пречистване и здравословно регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и
забавяне процесите на стареене. Също така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира
алкалността на водата и регулира киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте
подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154954/vodorodna-voda----ured---kana---tehnomag---nalichen---28500-leva

Машина за магнитна и водородна вода - минерализира и магнетизира водата. Активира и преструктурира водните
клъстери в микроклъстери за по-добро абсорбиране от тялото. Чрез електролиза отделя водорода от кислорода и
обогатява водата с водородни йони, като в резултат се получава т.н. „водородна вода“. Редовното пиене на тази вода
води до пречистване и здравословно регулиране на всички процеси в организма, нормализиране на телесното тегло и
забавяне процесите на стареене. Също така, водородната вода зарежда с енергия и подобрява паметта, стабилизира
алкалността на водата и регулира киселиността, намалява болките в ставите, предпазва от болести. Вижте
подробности в „ТехноМаг” или на тел. 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/154953/mashina-za-magnitna-i-vodorodna-voda---mineralizira-i-magnetizira-vodata-aktivir

Йонизатор, озонатор и ароматизатор
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/154952/yonizator-ozonator-i-aromatizator
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Йонизатор, озонатор и ароматизатор Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 79,80 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/154951/yonizator-ozonator-i-aromatizator--

Екран Avers CUMULUS 21-16 MW BT
Екран Avers CUMULUS 21-16 MW BT, електрически екран за стена/таван, Matt White, 2100 x 1480mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154950/ekran-avers-cumulus-21-16-mw-bt

Екран Avers CUMULUS 21-16 MG BT
Екран Avers CUMULUS 21-16 MG BT, електрически екран за стена/таван, Matt Grey, 2100 x 1480mm, 16:9, черна рамка,
150° зрителен ъгъл
http://obiavidnes.com/obiava/154949/ekran-avers-cumulus-21-16-mg-bt

Батерия (заместител) за лаптоп IBM
Батерия (заместител) за лаптоп IBM, съвместимa с модел Thinkpad T30, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154948/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibm

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели IdeaPad S300 S400 S405 S410 S410 S415, 4 cells, 14.8V,
2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154947/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad X200 X200s X200si X201 X201i X201s, 6 cells,
10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154946/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa с модели Thinkpad X60 X60s X61 X61s, 4 cells, 14.8V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154945/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad Edge E10 X100e 120e, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154944/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad Edge E120 E125 E130 E135 E145 E320 E325 E330
E335 X121e X130e, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154943/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo
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Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad T400s T410s T410si, 6 cells, 11.1V, 3900mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154942/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели U350 U350W, 4 cells, 14.8V, 2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154941/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa със серия Thinkpad R61E R61I T61 T61P R60 R60e Z61e, 6 cells,
10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154940/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Thinkpad R61 T61 R400 T400, 6 cells, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154939/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Ideapad G580 G585 Y480 Y580 V480, 6 cells, 10.8V, 4800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154938/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели ThinkPad T440 T440s T450 T450s X240 X250, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154932/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместимa със серии Thinkpad R61 R61E R61I T61 R60 R60e T60 T60p Z60m,
9 cells, 10.8V, 7800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154931/bateriya-zamestitel-za-laptop-ibmlenovo

Под наем едностаен в Гео Милев
Давам под наем напълно обзаведен едностаен тавански апартамент с леки скосявания в кухнята, 35m2,в близост до парка
в Гео Милев.БЕЗ ПОСРЕДНИК/БЕЗ КОМИСИОНА!Ет.3;безплатен интернет(WI-FI)и цифрова телевизия.Наем 350
лв.СВОБОДЕН ЗА НАЕМАНЕ ОТ 6.8.2018!За контакти:Славов 0877142286, buc@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/154930/pod-naem-ednostaen-v-geo-milev

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Lenovo IdeaPad S9 S10 S12, 9 cells, 11.1V, 7800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154929/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa с модели Ideapad G50-30 G50-45 G50-70 G40-30, 4 cells, 14.4V,
2050mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154928/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo
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Батерия (заместител) за лаптоп Lenovo, съвместимa със серия IdeaPad B560 V560 Y460 Y560, 6 cells, 11.1V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154927/bateriya-zamestitel-za-laptop-lenovo

Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens
Батерия (заместител) за лаптоп Fujitsu Siemens, съвместимa с модели Amilo Pro V2040 V2060 V2065 V2085, 6 cells, 11.1V,
5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154926/bateriya-zamestitel-za-laptop-fujitsu-siemens

Батерия (оригинална) за лаптоп Sony
Батерия (оригинална) за лаптоп Sony, съвместима с модели Vaio TT11M VGN-TT13/B VGN-TT13/N VGN-TT17GNX
VGN-TT17N/X VGN-TT18N/X VGN-TT190EIN VGN-TT190EIR VGN-TT190EJX/C,
http://obiavidnes.com/obiava/154925/bateriya-originalna-za-laptop-sony

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/154924/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
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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/154923/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/154922/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

Страница 66/71

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2018

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса 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/154921/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/154920/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.
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• 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/154919/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/154918/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie---za--cyalata-strana
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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/154917/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/154916/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.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна/ форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/154915/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/154914/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.
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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
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/154913/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie-----za--cyalata-strana

Батерия (оригинална) за лаптоп IBM/Lenovo
Батерия (оригинална) за лаптоп IBM/Lenovo, съвместима с модели Thinkpad X60 X60s X61 X61s, 4 cells, 14.4V, 2638mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154912/bateriya-originalna-za-laptop-ibmlenovo

Батерия (оригинална) за лаптоп Apple
Батерия (оригинална) за лаптоп Apple, съвместима със серия Aluminum 15" Unibody (2008) и модели MacBook 15" MB470
MB471, 6 cells, 10.8V, 4600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/154911/bateriya-originalna-za-laptop-apple
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