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

 
 

Списък 
на сключените граждански договори през 2018 година 

Граждански 
договор 

Дата на 
сключване 

Име, презиме, фамилия Предмет 

№11 03.07.2018 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG16RFOP002-
1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“. 

№12 03.07.2018 г. Лазар Любенов Лазаров Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по процедура BG16RFOP002-1.021 
МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“. 

№13 03.07.2018 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас по процедура BG16RFOP002-
1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“. 

№14 03.07.2018 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 BG16RFOP002-1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за 
растеж“. 

№16 27.08.2018 г. Боряна Николаева 
Димитрова 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG06RDNP001-
19.042 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“. 

№17 27.08.2018 г. Лазар Любенов Лазаров Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по процедура BG06RDNP001-
19.042 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура“. 

№18 27.08.2018 г. 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 BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“. 

№19 27.08.2018 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-
19.042 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“. 

№20 03.10.2018 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG16RFOP002-
1.006 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ по втори краен срок 

№21 03.10.2018 г. Лазар Любенов Лазаров Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по процедура BG16RFOP002-1.006 
МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятията“ по втори краен срок 

 
№22 

 
03.10.2018 г. 

 
Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по процедура 
BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ по втори краен срок 

 
№23 

 
03.10.2018 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 BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по 
втори краен срок 

 
№24 

 
03.10.2018 г. 

 
Руска Георгиева Илиева 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на председател на комисия по процедура BG16RFOP002-
1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“ по втори 
краен срок 
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№25 

 
03.10.2018 г. 

 
Лазар Любенов Лазаров 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на секретар на комисия по процедура BG16RFOP002-1.021 
МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“ по втори краен 
срок 

 
№26 

 
03.10.2018 г. 

 
Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работа на комисия за подбор на проектни предложения, в 
качеството на член с право на глас на комисия по процедура 
BG16RFOP002-1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Капацитет за растеж“ 
по втори краен срок 

 
 

№27 

 
 

03.10.2018 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 BG16RFOP002-1.021 МИГ „Девня-Аксаково“ – 
„Капацитет за растеж“ по втори краен срок 

 
 

№28 

 
 

04.10.2018 г. 

 
 
Боряна Николаева 
Димитрова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения, 
в качеството си на председател на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ по втори краен 
срок 

 
 
 

№29 

 
 
 

04.10.2018 г. 

 
 
 
Галина Георгиева Кулева 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения, 
в качеството си на секретар на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ по втори краен 
срок 

 
 
 

№30 

 
 
 

04.10.2018 г. 

 
 
 
Николинка Николова 
Димова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения, 
в качеството си на външен експерт-оценител с право на глас на 
комисията по процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ 
– „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  
инфраструктура“ по втори краен срок 

 
 

 
 

 
 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения, 
в качеството си на член с право на глас на комисията по процедура 
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№31 

 
04.10.2018 г. 

Светослав Йорданов 
Добрев 

BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ по втори краен 
срок 

№32 04.10.2018 г. Боряна Николаева 
Димитрова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на председател на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските административни сгради“ по 
втори краен срок 

№33 04.10.2018 г. Галина Георгиева Кулева Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на секретар на комисията по процедура BG06RDNP001-
19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските административни сгради“ по 
втори краен срок 

№34 04.10.2018 г. Николинка Николова 
Димова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на външен експерт-оценител на комисията по 
процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ – 
„Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 
административни сгради“ по втори краен срок 

№35 04.10.2018 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на член с право на глас на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските административни сгради“ по 
втори краен срок 

№36 05.12.2018 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на председател на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „ 
Инвестиции в земеделски стопанства“ по първи краен срок 

№37 05.12.2018 г. Боряна Николаева 
Димитрова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на секретар на комисията по процедура BG06RDNP001-
19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „ Инвестиции в 
земеделски стопанства“ по първи краен срок 
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№38 05.12.2018 г. Николинка Николова 
Димова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  член с право на глас  на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „ 
Инвестиции в земеделски стопанства“ по първи краен срок 

№39 05.12.2018 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  член с право на глас  на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „ 
Инвестиции в земеделски стопанства“ по първи краен срок 

№40 05.12.2018 г. Руска Георгиева Илиева Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  председател на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „ 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по първи 
краен срок 

№41 05.12.2018 г. Боряна Николаева 
Димитрова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  секретар на комисията по процедура BG06RDNP001-
19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „ Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ по първи краен срок 

№42 05.12.2018 г. Мария Влайкова 
Джамбазова 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  член с право на глас на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „ 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по първи 
краен срок 
 

№43 05.12.2018 г. Светослав Йорданов 
Добрев 

Участие в работата на комисията за подбор на проектни предложения в 
качеството си на  член с право на глас на комисията по процедура 
BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „ 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по първи 
краен срок 


