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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ 

 
 

Списък 
на сключените граждански договори през 2019 година 

Граждански 
договор 

Дата на 
сключване 

Име, презиме, фамилия Предмет 

№1 04.01.2019 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура  BG06RDNP001-
19.093 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски сторанства“- втори краен срок. 

№2 04.01.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по процедура  BG06RDNP001-
19.093 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски сторанства“- втори краен срок. 

№3 04.01.2019 г. Николинка Николова 
Димова  

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас по  процедура  BG06RDNP001-
19.093 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски сторанства“- втори краен срок. 

№4 04.01.2019 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас по  
процедура  BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски сторанства“- втори краен срок. 

№5 04.01.2019 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG06RDNP001-
19.126 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“. 

№6 04.01.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия  процедура BG06RDNP001-19.126 
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МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“. 

№7 04.01.2019 г. Диана Динкова 
Аладжова-Димитрова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас по  
процедура BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

№8 04.01.2019 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас по  процедура BG06RDNP001-
19.126 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“. 

№9 05.06.2019 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG16RFOP002-
2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на предприемачестото“ 
по първи краен срок 

№10 05.06.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по  процедура BG16RFOP002-2.053 
МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на предприемачестото“ по 
първи краен срок 

 
№11 

 
05.06.2019 г. 

 
Диана Динкова 
Аладжова-Димитрова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на  външен експерт-оценител с право на глас на 
комисия по  процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Подкрепа на предприемачестото“ по първи краен срок 

 
№12 

 
05.06.2019 г. 

Ралица Тодорова 
Ангелова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по  процедура 
BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на 
предприемачестото“ по първи краен срок 
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№14 14.08.2019 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG16RFOP002-
2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на предприемачестото“ 
по втори краен срок 

№15 14.08.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по  процедура BG16RFOP002-2.053 
МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на предприемачестото“ по 
втори краен срок 

№16 14.08.2019 г. Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас на 
комисия по  процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Подкрепа на предприемачестото“ по втори краен срок 

№17 14.08.2019 г. Ралица Тодорова 
Ангелова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член  с право на глас на комисия по  процедура 
BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа на 
предприемачестото“ по втори краен срок 

№18 22.08.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG05M9OP001-
1.082 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в образование и 
заетост“  

№19 22.08.2019 г. Николинка Николова 
Димова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас на 
комисия по  процедура  BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Инвестиции в образование и заетост“ 
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№20 22.08.2019 г. Ралица Тодорова 
Ангелова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по  процедура  
BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в 
образование и заетост“ 

№21 29.08.2019 г. Тотка Иванова 
Чомакова-Пенева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG05M9OP001-
2.078 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Въвеждане на междусекторни 
услуги в общността“ 

№22 29.08.2019 г. Николинка Николова 
Димова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас на 
комисия по  процедура   BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ 

№23 29.08.2019 г. Ралица Тодорова 
Ангелова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по  процедура   
BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Въвеждане на 
междусекторни услуги в общността“ 

№19-3-24 09.09.2019 г. Тодор Николов Зафиров Координация на подготовката, възлагането, организирането и 
изпълнението на заложените дейности по проект №BG06RDNP001-
19.085-0014 – „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм 
в селските райони“ 

26 13.12.2019 г. Красимира Янакиева 
Дянкова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG06RDNP001-
19.298 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура““ 
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27 13.12.2019 г. Николинка Николова 
Димова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-оценител с право на глас на 
комисия по  процедура    BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““ 

28 13.12.2019 г. Надежда Живкова 
Неделчева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по  процедура    
BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура““ 


