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пункт Ам-Ам -ул.Лермонтов №46, Работно време: всеки делничен ден от 10,30ч. до 12,30ч.
пункт Ам-Ам – ул.Юри Венелин № 12, Работно време:всеки делничен ден о1 10,30ч. до 12,30ч.
пункт Ам-Ам – кс.Лазур ул.Юри Венелин №84, Работно време:Всеки делничен ден от 10,30ч.
до 12,30ч.
Сладкарница Астреа -кс.Лазур ул.Копривщица №21, Работно време:Всеки ден от 10,30ч. до
12,30ч.
пункт Ам-Ам – кс.Братя Миладинови ул.Марица №75, Работно време:всеки делничен ден от
11,00ч. до 12,30ч.
пункт Ам-Ам – жк.Възраждане, ул.Сливница №5, Работно време:всеки делничен ден от
10.30ч.до 12.30ч.
Пункт Ам-Ам -ул.Княз Борис №57 /Борисовата градина/, Работно време:всеки делничен ден от
10,30ч. до 12,30ч.
магазин Коко 1 -кс.Славейков бл.130, Работно време:всеки ден от 10,30ч. до 12,30ч.
магазин Коко 2-кс.Славейков бл.80 / До Била / , Работно време:всеки ден от 10,30ч. до
12,30ч.
пункт Ам-Ам -кс.Изгрев бл.194, Работно време:Всеки ден от 10,30ч. до 12,30ч.
Детски магазин – кс.Меден Рудник бл.451, Работно време:всеки ден от 10,30ч. до 12,30ч.
Пункт Ам-Ам -кс.Меден Рудник бл.252 (на гърба на Агенция “Сватба”), Работно време: всеки
делничен ден от 10,30ч. до 12,30ч.
Детски магазин Мики Маус – кв.Сарафово ул.Ангел Димитров 20А, Работно време: всеки
делничен ден от 11,00ч. до 12,30ч.
Дрогерия кв.Банево – кв.Банево ул.Васил Левски №1, Работно време: всеки делничен ден от
10,30ч. до 12,30ч.
Пункт Ам-Ам – гр.Поморие ул.Петко Каравелов №3, Работно време: всеки делничен ден от
11,00ч. до 12,30ч.
Детски магазин Крисия –гр.Черноморец , ул.Димо Николов №2 , Работно време: всеки
делничен ден от 10,30ч. до 12,30ч.
Пункт Ам-Ам – гр.Созопол , ул.Републиканска № 4 , Работно време: всеки делничен ден от
11,00ч. до 12,30ч.
· Пункт Ам-Ам гр. Айтос, ул. “Отец Паисий” №5, Работно време: всеки делничен ден от 9,30
ч. до 11,00 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Сливен, кв. “Сини камъни”, бл. 19, вх.А, Работно време: всеки делничен
ден от 11,00 ч. до 12,30 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Сливен кв. “Дружба” бл. 14, вх.А, Работно време: всеки делничен ден от
11,00 ч. до 12,30 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Сливен, кв. “Клуцохор”, ул. “Георги Икономов” № 26, Работно време: всеки
делничен ден от 11,00 ч. до 12,30 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Сливен, ул. “Габрово” № 1, Работно време: всеки делничен ден от 11,00 ч.
до 12,30 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” бл.47, Работно време: всеки делничен ден от
11,00 ч. до 12,30 ч.
Пункт Ам-Ам гр. Карнобат, Централен Общински пазар /до Тотото/, Работно време: всеки

делничен ден от 10,30 ч. до 12,30 ч.

