
Language

 

Меню

НАЧАЛО

АВИАЦИЯ

ОКЕАН

АРМИЯ И ТЕХНИКА

ОБЩИ НОВИНИ

КОНТАКТИ

ФОРУМ

ИК "ЕЪР ГРУП

2000"

вход

Регистрирай се

Коментари и
анализи

Успешен министър
ли е Аню Ангелов?

(81) (0)
24 на сто от
пълнолетните
граждани смятат, че
Аню Ангелов е
успешен министър

Otbrana.com

Най-успешно
справящите се с
работата си министри
от кабинета са
Николай Младенов
(39%) и Цветан
Цветанов (35%). Това
сочат резултатите от
социологическо
проучване на агенция
"Сова Харис" за
социалните,
политически и и ...

Търси

Facebook

Връзки

КНИГИ
сп. КРИЛЕ
сп. ОКЕАН
сп. ОРЪЖИЕ
сп. РЕТРОСАЛОН
сп. ОКЕАН DREAMS

Други раздели

БГ летища
БГ пристанища
По Дунава
Авио бизнес
Оръжеен бизнес
Морски бизнес
Бизнес авиация
Лека авиация
Яхти
Туризъм
Моделизъм
Българските военни
паметници

Реклама

0

Политика, армия, национална сигурност.

Започна
най-голямата
моделистка
изложба в
България
21 май 2011 | 22:26 | pan.bg 

(818) (0)

Днес започна най-голямата моделистка изложба в България.
Тя се организира от клуб "Стендов моделизъм - България" и
е седма подред за стендови модели (всички мащаби и
категории)
Място на провеждане: София, ул. Гео Милев 158, ВТУ "Тодор
Каблешков", зала "Юбилейна"
Заповядайте и утре - 22 май 2011 год.

Снимки - Свилен Христов, сп."Клуб КРИЛЕ"

24Recommend



Още коментари.

Авио раздел

Авио архиви
Авио списания
БГ ВВС 1912 г.-1945 г.
БГ ВВС 1945 г.-2009 г.
БГ военни пилоти
Световни асове
Авио мемориали

Морски раздел

Морски архиви
БГ ВМС 1879-1944 г.
БГ ВМС 1945-2009 г.
БГ Морски флот
БГ Речен флот
Морски списания
В каюткомпанията
Непознатите кораби

Други раздели

Оръжейни архиви
Военно образование
История на България
Национална сигурност
и разузнаване
Речник на военните
термини и техника

Брояч

 

Започване на
бизнес?
Си спестете
разходите за
офис. Ценово-
ефективни
Виртуални офиси!
Regus.com/Start_Up

Бизнес
Навигатор
Счетоводство
Търговия Фактури
ДДС
Производство
Бюджет ДМА
CRM,от 420€
www.cfinance.bg

Модели и
макети
Хоби модели и
макети за
сглобяване с
бърза и евтина
доставка до
адрес
store.bg

Коли втора
употреба
Искате да
продадете
старата кола?
Публикувайте
обява безплатно!
Prodavalnik.com







Танкът е в ръцете на оценителите :lol:



Като да откриеш "седемте разлики" :lol:

За моделизма няма "млади и стари" !



Икарус - легендата на българския градски автобусен
превоз...

Ако още не сте успели да разгледате
изложбата, направете го утре.
Заслужава си...!

Прочети още статии от раздела.

Коментари:

Напиши коментар

*Име:

E-mail:

*Код за сигурност:
Type the two words:



*Съобщение:

Задължителните полета за попълване са отбелязани със знака *

За да не пишете всеки път името си и кода за сигурност, когато

коментирате, влезте в профила си или ако нямате такъв се регистрирайте.

За контакти

pan.bg 2009 - 2011 © All rights reserved

Започване на бизнес? Regus.com/Start_Up

Си спестете разходите за офис. Ценово-
ефективни Виртуални офиси!

Бизнес Навигатор Заплати www.cfinance.bg

Заплати Договори Хонорари Графици,
Отпуски УП2/3 Телебанкиране,от 185€

Магазин за хоби моделисти store.bg

Обичате да създавате добри модели? Ние
предлагаме всичко необходимо!

Продажба на автомобили Prodavalnik.com/Auto

Автомобили нови и втора употреба.
Публикувайте обява безплатно.


