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СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

СПИСЪК  СКЛЮЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2012г. 

№ 

по 

ред 

Граждански 

договор  

Дата на 

сключване 

Име, призиме, фамилия Предмет на договора 

1 №1 12.09.2012 Тихомира Николова Кордон Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

2 №2 12.09.2012 Ганка Иванова Димитрова Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

3 №3 12.09.2012 Анна Петрова Иванова Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

4 №4 12.09.2012 Николинка Николова Димова Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 
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експерт оценител 

5 №5 12.09.2012 Нели Павлова Евгениева Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

6 №6 12.09.2012 Йоанна Кръстева Димова-Иванова Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

7 №7 12.09.2012 Явор Димитров Андреев Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти - външен 

експерт оценител 

8 №8 12.09.2012 Атанас Костадинов Стоилов Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти 

9 №9 12.09.2012 Христо Иванов Христов Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти 

10 №10 12.09.2012 Лилянка Стефанова Йовева Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 
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процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти   

11 №11 12.09.2012 Наско Ангелов Василев Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти 

12 №12 12.09.2012 Васил Койчев Койчев Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на секретар на Оценителната комисия  

13 №13 12.09.2012 Снежана Димитрова Иванова Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на член на комисията за избор на проекти   

14 №14 12.09.2012 Светлана Драганова Добрева Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на председател  на комисията за оценка на проекти   

15 №15 12.09.2012 Лазар Любенов Лазаров Участие в работата на комисията за избор на проекти 

към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите на 

процедурата за оценка и избор на проекти, в качеството 

си на председател  на комисията за оценка на проекти   

 


