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

 
Списък на сключените граждански договори през 2020 г. 

Граждански 
договор 

Дата на 
сключване 

Срок на 
договора 

Изпълнител  Предмет/Дейност Стойност/Възнаграждение 
съгл. договора 

/лв/ 

№1 09.04.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Руска Георгиева 
Илиева 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на 
комисия по процедура  
BG16RRFOP002-1.026 МИГ „Девня-
Аксаково“ – „Подкрепа за 
внедряване на иновации в 
предприятията“- първи краен 
срок. 

50 лв./човекоден 

№2 09.04.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-
оценител с право на глас по  
процедура   BG16RRFOP002-1.026 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – „Подкрепа за 
внедряване на иновации в 
предприятията“- първи краен 
срок. 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 

№3 09.04.2020 г До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 

Надежда 
Живкова 
Неделчева  

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас 
по   BG16RRFOP002-1.026 МИГ „Девня-
Аксаково“ – „Подкрепа за 
внедряване на иновации в 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 
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УО предприятията“- първи краен 
срок. 

№4 23.04.2020 г.  Руска Георгиева 
Илиева 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на 
комисия по процедура BG05M90P001-
1.097 МИГ „Девня-Аксаково“ – “ 
Инвестиции в образование и 
заетост“. 

50 лв./човекоден 

№5 23.04.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-
оценител с право на глас по  
процедура    BG05M90P001-1.097 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – “ Инвестиции в 
образование и заетост“. 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 

№6 23.04.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Надежда 
Живкова 
Неделчева 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на  член с право на глас 
по  процедура    BG05M90P001-1.097 
МИГ „Девня-Аксаково“ – “ 
Инвестиции в образование и 
заетост“. 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 

№7 01.12.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Руска Георгиева 
Илиева 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на 
комисия по процедура BG05M90P001-
1.123 МИГ „Девня-Аксаково“ – “ 
Инвестиции в образование и 
заетост“. 

50 лв./човекоден 

№8 01.12.2020 г. До 
одобряване 

Надежда 
Живкова 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
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на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Неделчева качеството на  член с право на глас 
по  процедура    BG05M90P001-1.123 
МИГ „Девня-Аксаково“ – “ 
Инвестиции в образование и 
заетост“. 

50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 

№9 01.12.2020 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад на 
КППП от 
УО 

Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работа на комисия за 
подбор на проектни предложения, в 
качеството на външен експерт-
оценител с право на глас по  
процедура    BG05M90P001-1.123 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – “ Инвестиции в 
образование и заетост“. 

35 лв/оценен проект на етап 
АСД; 
50 лв/оценен проект на етап 
ТФО. 


