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ФИЕСТА ТОМБОЛА 

  НАГРАДИ от ВТОРО ТЕГЛЕНЕ   
26.07.2017 г. 

 

“Пести и печели!” 
 

Организиране на томбола за участниците по проект „ФИЕСТА“ от гр. Пазарджик. 

Награди и  изтеглени участници на случаен принцип по време на  

втора ФИЕСТА томбола в гр. Пазарджик  

 

 

 

№ 

 

СПИСЪК НА НАГРАДИ ЗА ФИЕСТА 
ТОМБОЛА – 2017 г.  

 

ИМЕНА НА 
СПЕЧЕЛИЛИТЕ 

1.  Електрически скутер Ангел Механджийски     

2.  Велосипед Bikesport  Нина Павлова       

3.  Пералня Hotpoint-Ariston Енергиен 
клас: A++ 

Атанас Шарков     

4.  Хладилник с фризер Liebherr Енергиен 
клас: A++ 

Александра Ендарова    

5.  Телевизор Samsung  

Енергиен клас: A+  

Радослав Марков      

6.  Прахосмукачка Bosch  

Енергиен клас: A+ 

Любомир Лалин    

7.  Хлебопекарна Gorenje  Добромир Зубев     

8.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Стоян Стоянов      

9.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Диана Афенлиева  

10.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел Ванюша Натова  

https://zora.bg/category/hladilnici-s-frizer?energien-klas=a-1
https://zora.bg/category/hladilnici-s-frizer?energien-klas=a-1
https://zora.bg/category/televizori?energien-klas=a-3
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и мощен прожектор/ 

11.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Елена Енджова    

12.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Атанас Пешалов   

13.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Иван Трифонов    

14.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Иванка Бакалова  

15.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Ангелина Манчева 

16.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Иванка Кортанова   

17.  Соларно Зарядно  /водоустойчив панел 
и мощен прожектор/ 

Диана Налбатанова 

 

 
В случай на невъзможност или затруднение от страна на Община Пазарджик да осигури някоя от 
горепосочените награди, то тя си запазва правото да замени тази наградата или награди с алтернативни 
такива, при условие, че са на същата или по-висока стойност. Правилата на томболата също не допускат 
да се предлага паричната стойност на дадена награда като нейна алтернатива. Печелившите от 
томболата следва да приемат наградата си от местното Бюро по Енергийно Подпомагане на гр. 
Пазарджик.  


