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

 
Списък 

 на сключените граждански договори през 2022 година 
 

Граждански 
договор 

Дата на 
сключване 

Срок на 
договора 

Изпълнител Предмет/Дейност Стойност/Възнаграждение 
съгл. договора 

/лв/ 

№1 22.03.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Руска Георгиева 
Илиева 

Участие в работа на комисия за подбор 
на проектни предложения, в качеството 
на председател на комисия по 
процедура  BG06RDNOP001-19.145 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

50 лв/човекоден 

№2 22.03.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Надежда 
Живкова 
Неделчева  

Участие в работа на комисия за подбор 
на проектни предложения, в качеството 
на член с право на глас  процедура  
BG06RDNOP001-19.145 МИГ „Девня-
Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

90лв /оценен проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен проект на етап 
ТФО 

№3 22.03.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

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  
BG06RDNOP001-19.145 МИГ „Девня-
Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

90лв /оценен проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен проект на етап 
ТФО 
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№19-3-4 20.06.2022 г. 15.03.2023 г. Тодор Николов 
Зафиров  

Координация на подготовката, възлагането, 
организирането и изпълнението на одобрените 
дейности по проект BG06RDNP001-19.355-0013 

3000,00 лв. 

№19-3-5 20.06.2022 г. 15.03.2023 г. Таня Колева 
Бончева 

Координация на подготовката, възлагането, 
организирането и изпълнението на одобрените 
дейности по проект BG06RDNP001-19.355-0013 

3000,00 лв. 

6 30.08.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Дарина Росенова 
Кирилова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни 
предложения, в качеството на председател на 
комисия по процедура  BG06RDNOP001-19.307 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 

50 
лв/човекоден 

7 30.08.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

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  
BG06RDNOP001-19.307 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 

90лв /оценен 
проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен 
проект на етап 
ТФО 

8 30.08.2022 г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Надежда 
Живкова 
Неделчева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни 
предложения, в качеството на член с право на глас   
процедура  BG06RDNOP001-19.307 МИГ „Девня-
Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ 

90лв /оценен 
проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен 
проект на етап 
ТФО 

9 20.09.2022  г. До 
одобряване 
на 
оценителен 

Руска Георгиева 
Илиева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни 
предложения, в качеството на председател на 
комисия по процедура  BG06RDNOP001-19.309 МИГ 
„Девня-Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в 

50 
лв/човекоден 
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доклад от 
ДФЗ 

земеделски стопанства“ 

10 20.09.2022  г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Надежда 
Живкова 
Неделчева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни 
предложения, в качеството на външен експерт-
оценител с право на глас по         процедура  
BG06RDNOP001-19.309 МИГ „Девня-Аксаково“ – Мярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

90лв /оценен 
проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен 
проект на етап 
ТФО 

11 20.09.2022  г. До 
одобряване 
на 
оценителен 
доклад от 
ДФЗ 

Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни 
предложения, в качеството на член с право на глас   
процедура  BG06RDNOP001-19.309 МИГ „Девня-
Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ 

90лв /оценен 
проект на етап 
АСД; 
89 лв/оценен 
проект на етап 
ТФО 


