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СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

СПИСЪК  СКЛЮЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2014г. 

№ по 

ред 

Граждански 

договор  

Дата на 

сключване 

Име, призиме, фамилия Предмет на договора 

1 №55 19.03.2014 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 

2 №56 19.03.2014 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   

3 №57 19.03.2014 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   

4 №58 19.03.2014 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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5 №59 19.03.2014 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 

6 №60 19.03.2014 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 

7 №61 19.03.2014 Даниел Стоянов Йорданов 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 №62 09.06.2014 Анастас Статев Ангелов Превод на английски език и информационни беседи 

на участниците в „Международен семинар за 

прилагането на подхода ЛИДЕР” при посещение на 

природни забележителности на територията на 

общините Девня и Аксаково и при осъществяване 

на срещи с бенефициенти, с одобрени и 

финансирани проекти от Сдружение „МИГ Девня-

Аксаково 

9 №63 09.06.2014 Любка Иванова Йонкова Устен превод от български на английски, френски и 

италиански език при провеждане на срещи на 

участниците в „Международен семинар за 

прилагането на подхода ЛИДЕР”  
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10 №64 12.08.2014 Любка Иванова Йонкова Устен превод от български на английски при 

провеждане на срещи и дискусии, в рамките на 

работното посещение на румънска делегация  от 

ЛАГ „Лидер Клуж” и ЛАГ „Напока-Поралисум” в МИГ 

Девня-Аксаково 

 


