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ВЕ-705 2009-07-24 Даниела Стоилова Петкова 1407 София ул Кишинев 5А офис 4; dpetkova@bulengineering.com; тел. 0888 857 690; факс 02/ 962 22 79магистър машинен инженер и икономика38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 10 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-705 2009-07-24 Даниела Стоилова Петкова 1407 София ул Кишинев 5А офис 4; dpetkova@bulengineering.com; тел. 0888 857 690; факс 02/ 962 22 79магистър машинен инженер и икономика37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 10 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-706 2009-07-24 Любомир Владимиров Андонов 1505 София,              ул. "Георги Минчев" № 15-17 csgbg@online.bg         тел. 02/ 971 36 08         факс 02/ 870 00 82магистър икономика и международни отношения38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 16 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-707 2009-07-24 Герганка Янчева Стателова 1505 София,              ул. "Георги Минчев" № 15-17 csgbg@online.bg         тел. 02/ 971 36 08         факс 02/ 870 00 82магистър машинен инженер37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 11 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-708 2009-07-24 Недялко Григоров Младенов 1505 София, ул.Околчица 1, бл.2, вх.Б, nm@baragm.com, тел. 02/ 8708001, факс 02/ 8702177магистър минен инженер 37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване23. София – град; 19 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-708 2009-07-24 Недялко Григоров Младенов 1505 София, ул.Околчица 1, бл.2, вх.Б, nm@baragm.com, тел. 02/ 8708001, факс 02/ 8702177магистър минен инженер 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки23. София – град; 19 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-709 2009-07-24 Пламен Стояно Петров 7009 Русе бул България 133           petrov@pachico.net  тел: 0888519803      тел/факс:082/ 844871магистър инженер 37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 17 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-709 2009-07-24 Пламен Стояно Петров 7009 Русе бул България 133           petrov@pachico.net  тел: 0888519803      тел/факс:082/ 844871магистър инженер 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 17 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-710 2009-07-24 Николай Тодоро Костов 7009 Русе бул България 133           n.kostov@pachico.net  тел: 0888146106      тел/факс:082/ 844871магистър инженер-химик 37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 18 да диплома за завършено висше образование -химия на ПАВБългарска Асоциация Почистване

ВЕ-710 2009-07-24 Николай Тодоро Костов 7009 Русе бул България 133           n.kostov@pachico.net  тел: 0888146106      тел/факс:082/ 844871магистър инженер-химик 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 18 да диплома за завършено висше образование -химия на ПАВБългарска Асоциация Почистване

ВЕ-712 2009-07-24 Маргарита Любомирова Петровагр. София, ул. "Искър" №65, e-mail: sherita_m@ybobg.com, тел:0896 668 500, факс: 02/980 73 09, www.sheritam.comМагистъробогатяване на полезни изкопаеми37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;Други услуги: почистване на административни, промишлени и търговски сгради, почистване на външни площи1. територията на цялата страна; 12 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-713 2009-07-24 Михаил СтоиловЧакъров 1619 София,           бул. "Никола Петков" № 17                             office@vasilka.com  тел. 02/ 818 5000 факс: 02/818 50 23бакалавър транспорт и логистика37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 10 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-714 2009-07-24 Иван Любенов Попов 1619 София,           бул. "Никола Петков" № 17                             office@vasilka.com  тел. 02/ 818 5000 факс: 02/818 50 23бакалавър бизнес администрация37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 10 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-716 2009-07-24 Петър Стефанов Въчев 9001 гр. Варна, ул  Прилеп 1, тел 052611614 факс 052600253, 0887945067, email office@optima.bgбакалавър стопанско управление37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 8 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-717 2009-07-24 Кристина Андреева Христова 1680 София ул.Смърч 26 вх.Б тел.0888 704 502   факс 02/9588125; christina.hristova@veedik.netмагистър юрист и външна търговия38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати,подо- почистваща техника, дозатори и хартиени консумативи1. територията на цялата страна; 17 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-718 2009-07-24 Евгени   Евгениев Николов 1680 София ул.Смърч 26 вх.Б тел.0888 711 755 факс 02/9588125; evgeni.nikolov@veedik.netбакалавър икономика 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати,подо- почистваща техника, дозатори и хартиени консумативи1. територията на цялата страна; 15 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-719 2009-07-24 Дина Рашева Рашева 1111София, ж.к.Яворов 71А ап. 1; drasheva@phsystems-bg.com; мобилен тел. 0888 776648; тел./факс 02/ 944 50 43магистър икономист - външна и вътрешна търговия38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на хартиени консумативи и други хигиенни материали, почистващи уреди1. територията на цялата страна; 8 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1373 2009-07-24 Венета Пенчева Цонева 1172 София, ул.Пимен Зографски 16А; tzoneva@nasbo.bg; моб.тел.0888 553626; тел. 02/ 868 54 55 факс 02/ 862 62 14магистър машинен инженер и икономика38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на хигиенни материали, почистващи уреди, машини и препарати1. територията на цялата страна; 18 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1374 2009-07-24 Андрей Василев Рачев 1172 София, ул.Пимен Зографски 16А; vassilev@nasbo.bg; моб.тел.0888 511 472; тел. 02/ 868 54 55 факс 02/ 862 62 14бакалавър машинен инженер 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на хигиенни материали, почистващи уреди, машини и препарати1. територията на цялата страна; 18 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1374 2009-07-24 Андрей Василев Рачев 1172 София, ул.Пимен Зографски 16А; vassilev@nasbo.bg; моб.тел.0888 511 472; тел. 02/ 868 54 55 факс 02/ 862 62 14бакалавър машинен инженер 37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 18 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1375 2009-07-24 Ирена Цветанова Здравкова 1142 София,           бул. "Евл. Георгиев" № 41, вх.А, ет.1, ап.3       freshhouse@mail.bg; моб. 0899 86 83 27 тел.02 / 980 97 62 37. други услуги /задължително се придружава с уточняващ текст/;услуга за професионално почистване1. територията на цялата страна; 6 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1376 2009-07-24 Иво Димитров Стефанов 1528 София, ул. Мюнхен 14, тел.02/979 88 88, факс:02/979 80 80,GSM:0897 886 377, istefanov@danubiabg.comмагистър икономика 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 16 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1377 2009-07-24 Николай Стойчев Манолов 1528 София, ул. Мюнхен 14, тел.02/979 88 88, факс:02/979 80 80,GSM:0897 886 393, manolov@danubiabg.comмагистър икономика 38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 11 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1378 2009-07-24 Владимир Филипов Цеков 1528 София, ул. Мюнхен 14, тел.02/979 88 88, факс:02/979 80 80,GSM:0897 886 380, tzekov@danubiabg.comмагистър Автоматизация на производството38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1. територията на цялата страна; 10 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1782 2010-07-07 Жени Иванова 9000 Варна, бул. Република № 5, Медицински комплекс "Младост"; тел./факс 052/555 744; GSM 0888/44 00 15; varna@bulengineering.comмагистър микроелектроника38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки4 6 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1783 2010-07-08 Валентин Петров Христов 1680 София ул.Смърч 26 вх.Б тел.0888 937 604   факс 02/9588125; valentin.hristov@veedik.netмагистър текстилен инженер и външна търговия38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;доставки на дезинфектанти, почистващи препарати, хигиенни материали, почистващи машини, метачки1 33 да Българска Асоциация Почистване

ВЕ-1784 2010-07-08 Бисера Радославова Иванова 1463 София  пл."България" №1 тел.810 3 230      факс 02/ 810 3 226 info@foptimum.bg                       магистър икономика и управление на индустрията,трудово организационна психология38. други доставки /задължително се придружава с уточняващ текст/;фасилити мениджмънт услуги: професионално почистване, поддръжка на сгради и съоръжения, ДДД, поддръжка на екстериорни площи 1 13 да Фасилити мениджмънт,курсове и сертификати Българска Асоциация Почистване
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