
                                                                               

 

                                                              
Програма за развитие на селските райони 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони 

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”, 9154 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев”, № 58б, тел. (359) 052762040,  

web: www.migda.org;  Е-mail: mig_da@abv.bg 

1 

 

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

СПИСЪК  СКЛЮЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2013г. 

№ по 

ред 

Граждански 

договор  

Дата на 

сключване 

Име, призиме, фамилия Предмет на договора 

1 №16 25.02.2013 Свилен Янчев Шитов 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  по мерки   

2 №17 25.02.2013 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 секретар на Оценителната 

комисия 

3 №18 25.02.2013 Диана Динкова Аладжова-

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 

4 №19 25.02.2013 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 член на комисията за избор на 

проекти  
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5 №20 25.02.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

6 №21 25.02.2013 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 

7 №22 25.02.2013 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 

8 №23 01.04.2013 Петранка Стоянова Стоилова Организира и модерира провеждането на 

информационни дни на територията на МИГ Девня-

Аксаково при отваряне на поканите за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мерки към „Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 

год.” 

9 №24 01.04.2013 Анна Петрова Иванова Органзира и модерира провеждането на 

информационни дни на територията на МИГ Девня-

Аксаково при отваряне на поканите за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мерки към „Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2007-2013 

год.” 

10 №25 01.07.2013 Петранка Стоянова Стоилова Организира и модерира провеждането на 

информационни дни на територията на МИГ Девня-

Аксаково при отваряне на поканите за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мерки към Стратегията за 

местно развитие на МИГ Девня-Аксаково от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 год. 

11 №26 01.07.2013 Анна Петрова Иванова Органзира и модерира провеждането на 

информационни дни на територията на МИГ Девня-

Аксаково при отваряне на поканите за 

кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мерки към Стратегията за 

местно развитие на МИГ Девня-Аксаково от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 год.  

12 №27 18.07.2013 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   

13 №28 18.07.2013 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 секретар на Оценителната 
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комисия   

14 №29 18.07.2013 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 

15 №30 18.07.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

16 №31 18.07.2013 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 

17 №32 18.07.2013 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 

18 №33 18.07.2013 Галина Петрова Даскалова 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 
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19 №34-223 22.07.2013 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   

20 №34-313 22.07.2013 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 

21 №34-321 23.07.2013 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 

22 №34-322 23.07.2013 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 

23 №35-223 22.07.2013 Йоанна Кръстева 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 секретар на Оценителната 

комисия 

24 №35-313 22.07.2013 Йоанна Кръстева Димова Участие в работата на комисията за избор на 

проекти към МИГ Девня-Аксаково, както и в етапите 



                                                                               

 

                                                              
Програма за развитие на селските райони 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони 

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”, 9154 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев”, № 58б, тел. (359) 052762040,  

web: www.migda.org;  Е-mail: mig_da@abv.bg 

6 

 

на процедурата за оценка и избор на проекти, в 

качеството си на секретар на Оценителната 

комисия 

25 №35-321 23.07.2013 Йоанна Кръстева 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 секретар на Оценителната 

комисия 

26 №35-322 23.07.2013 Йоанна Кръстева 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 секретар на Оценителната 

комисия 

27 №36-223 22.07.2013 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 

28 №36-313 22.07.2013 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 

29 №36-321 23.07.2013 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 
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проекти - външен експерт оценител 

30 №36-322 23.07.2013 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 

31 №37-223 22.07.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

32 №37-313 22.07.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

33 №37-321 23.07.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

34 №37-322 23.07.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 
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35 №38-223 22.07.2013 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 

36 №38-313 22.07.2013 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 

37 №38-321 23.07.2013 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 

38 №38-322 23.07.2013 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 

39 №39-223 22.07.2013 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 

40 №39-313 22.07.2013 Наско Ангелов Василев Участие в работата на комисията за избор на 

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

качеството си на член на комисията за избор на 

проекти 

41 №39-321 23.07.2013 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 

42 №39-322 23.07.2013 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 

43 №40-223 22.07.2013 Галина Петрова Даскалова 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 

44 №40-313 22.07.2013 Галина Петрова Даскалова 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 

45 №40-321 23.07.2013 Галина Петрова Даскалова 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 
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проекти - външен експерт оценител 

46 №40-322 23.07.2013 Галина Петрова Даскалова 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 

47 №41 19.09.2013 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 

48 №42 19.09.2013 Йоанна Кръстева 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 секретар на Оценителната 

комисия   

49 №43 19.09.2013 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 

50 №44 19.09.2013 Галина Петрова Даскалова 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 
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51 №45 19.09.2013 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 

52 №46 19.09.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

53 №47 19.09.2013 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 

54 №48 19.09.2013 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 

55 №49 19.09.2013 Йоанна Кръстева 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 секретар на Оценителната 

комисия   

56 №50 19.09.2013 Анна Петрова Иванова Участие в работата на комисията за избор на 

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

качеството си на член на комисията за избор на 

проекти - външен експерт оценител 

57 №51 19.09.2013 Галина Петрова Даскалова 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 

58 №52 19.09.2013 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 

59 №53 19.09.2013 Лилянка Стефанова Йовева 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 

60 №54 19.09.2013 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 

 


