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за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на МИГ Завет-Кубрат 
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Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

№ РД50 – 139/21.10.2016 г. 
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МИГ 

 

гр. Завет, област Разград, пк 7330,  

ул. Лудогорие № 19 

 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Халиме Мехмедова  Добруджан 

Председател на УС на МИГ Завет - Кубрат 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Тел.:    08442/2020, 0877208445; 

E-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg , 

               

              www. mig-zavet-kubrat.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 
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1. Управление на Местната инициативна група. 

      Върховен колективен орган е Общо събрание. 

Съставено е от физически и юридически лица с постоянен адрес (за физическите 

лица) и със седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията 

на действие на СНЦ МИГ „Завет-Кубрат”, съвпадаща с административно-

териториалните граници на общините Завет и Кубрат от област Разград.  

Членовете на Общото събрание (ОС) са представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор на територията, като част от публично-частното партньорство, 

на което се основава МИГ „Завет-Кубрат”. Броят на представителите на никой от 

секторите не надвишава 49 % от общия брой на членовете. Към момента на 

подготовка на стратегията и при регистрацията на МИГ „Завет-Кубрат”, след 

обединяване на двете територии, Общото събрание се състои от 54 члена, от които 

2-ма представители на публичния сектор, 26 – на стопански сектор и 26 – на 

нестопанския сектор.  

В Общото събрание на МИГ „Завет-Кубрат” има представители на над 62 % от 

населените места на територията.  

Съотношението между трите сектора в ОС е: Публичен сектор - 3,7037 %; 

Нестопански сектор - 48.148%; Стопански сектор - 48.148 %  

Общото събрание приема всички решения, свързани с дейността на Сдружението, 

описани в Устава. Дейността на МИГ между две общи събрания се ръководи от 

Управителен съвет (УС).  

       Върховен управителен орган е Управителения съвет. 

СНЦ МИГ „Завет-Кубрат” се управлява от 7-членен (седемчленен) УС, чиито 

членове са избрани от ОС сред членовете на Сдружението и отговарят на същите 

условия за физическите и юридическите лица, както останалите членове на ОС. В 

УС на МИГ „Завет-Кубрат” участват по един представител на общините Завет и 

Кубрат, определени с решения на общинските съвети, трима представители на 

стопанския сектор и двама представители на нестопанския сектор. Председателят 

на УС, избран от ОС измежду членовете му, представлява Сдружението по силата 

на Устава и съдебното решение и ръководи неговата дейност. Председател на УС е 

представителят на Община Завет в Общото събрание и в УС на Сдружението. 

        Съставът на УС не е променян от момента на подписване на Споразумение за 

  предоставяне на безвъзмездна помощ  № РД 50 – 139/ 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 

  2014 – 2020 г. 

        Председател на управителния съвет е Халиме Мехмедова Добруджан. 

        Членове на Управителният съвет са: 

   Халиме Мехмедова Добруджан (община Завет) 

   Ренета Илиева Филипова (община Кубрат) 

   Ася Димитрова Неделчева – Неделчева (физическо лице) 

   Динчер Мехмед Исуф („ОТДО” ЕООД) 

   Шерифе Февзи Татар („Раломекс” АД) 

   Нургюл Адем Османова („ССОЗ – Клас” ООД) 

   Стиляна Минева Илиева (НЧ „Саморазвитие – 1902”, гр.Завет) 

      

2. Персонал на Местната инициативна група. 
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      Екипът, отговорен за изпълнение на СВОМР на МИГ Завет-Кубрат, се състои от 

УС на МИГ и служителите на МИГ. 

      Оперативната работа в МИГ Завет-Кубрат се извършва от служителите на МИГ   

(утвърдени от УС и избрани в съответствие с предварително оповестени изисквания) 

в състав: 

1. Пламен Консулов – изпълнителен директор 

2. Галя Драганова – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Гюлджан Касим – административен сътрудник 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 Укрепване на капацитета на Звеното за администриране на проекти към 

СВОМР (оперативен екип на МИГ Завет-Кубрат); 

 Приемане на вътрешни правила за дейността на МИГ Завет-Кубрат. 

 Изготвяне и приемане от УС на МИГ Завет-Кубрат на вътрешни процедурни 

правила за прилагане на ЗОП; 

 Изготвяне, приемане от УС и съгласуване с ДФЗ на списък с Обществените 

поръчки, свързан с изпълнението на дейностите по прилагане на СВОМР; 

 Процедури за избор на изпълнител съгласно чл. 20 ал.4 т.3  от ЗОП за:  

- Счетоводно обслужване дейността на МИГ Завет-Кубрат; 

- Поддържане и обновяване сайта на МИГ Завет-Кубрат; 

- Обслужване по трудова медицина за служителите на МИГ Завет-Кубрат; 

- Доставка на канцеларски материали и офис консумативи; 

- Провеждане на 2 бр. информационни конференции; 

 Изготвянe, приемане и публикуване на индикативен график и индикативна 

годишна програма за прием на проектни предложения  по мерките на СВОМР 

за 2017; 

 Изготвяне, приемане и публикуване на вътрешни процедурни правила за 

подбор на експерти-оценители; 

 Изготвяне, приемане от УС, съгласуване с УО и публикуване на процедурни 

правила за оценка и подбор на проекти; 

 Приемане на индикатори за самооценка на МИГ Завет-Кубрат.; 

 Приемане на план-график за дейностите по прилагане на СВОМР за 2017 г.; 

 Участие на МИГ Завет-Кубрат в Асоциация «Българска национална ЛИДЕР 

мрежа»; 

 Осъществяване на публични отношения с местните власти от община Завет и 

община Кубрат. Съвместна дейност с Областен информационен център – 

Разград.  

 

3.2  Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 

3.2.1.   За популяризиране, информиране и публичност: 
         а)  създаване и поддръжка на интернет страница: 

         Важен инструмент за информиране на  местните власти, НПО, бизнеса и 

населението на територията на МИГ Завет-Кубрат е разработеният  информационен 

интернет портал с адрес www.mig-zavet-kubrat.eu.  От него може да бъде получена 

актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ Завет-

Кубрат и процеса на прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални процедури (отворени 

покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, формуляри за 
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кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне (подадени 

проекти, оценени проекти, финансирани проекти, одобрени нефинансирани проекти); 

изпълнение на договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за 

водено от общностите  местно развитие ( указания за изпълнение на договори; 

документи, свързани с изпълнението на договорите, насоки за информация и 

публичност, контрол, сигнали за нередности); добри практики; документи; галерия; 

полезни връзки; 

       Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна  и 

удобна  навигация  и бързо обновяване на съдържанието. 

 

       б)  През отчетния период  е подготвена и публикувана  тематична публикация за 

стартиране  дейността на МИГ Завет-Кубрат по прилагане на Стратегията за водено 

от общностите местно развитие”  - бр. 140/3999 от 09.12.2016 г. на регионален 

вестник „Екип 7“. 

        в) Във връзка с провеждане на информационните конференции бе публикувана 

информация в следните електронни издания:  

 

Линк към публикация в  Единния портал на еврофондовете в България –   

www.eufunds.bg/razgrad/item/16191-zapochna-izpalnenieto-na-strategiyata-za-vomr-na-

mig-zavet-kubrat  

 

Публикация във Фейсбук страницата на ОИЦ-

Разград: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrRazgrad/?fref=ts  

 

Линкове към електронни публикации на  прессъобщение в регионалните и 

национални медии с представителство в Разградска област:  

 

Дарикнюз - http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1628148  

+ Фейсбук страницата на изданието: https://www.facebook.com 

 

Топновини - http://razgrad.topnovini.bg/node/740737  

+ Фейсбук страницата на изданието: https://www.facebook.com/Topnovinibg 

 

Е-Разград - http://e-razgrad.bg 

+ Фейсбук страницата на изданието: https://www.facebook.com 

 

Линк към публикуваните от ОИЦ-Разград покани за конференции на МИГ-а на 

14 и 15 декември 2016 г. -  

https://www.facebook.com/pg/OblastenInformacionenCentrRazgrad/photos 

 

Линк към публикуваната от община Кубрат покана за конференция на МИГ-а на  

15 декември 2016 г. -  http://www.kubrat.bg/bg/news/news_id_788.php 

        

         г) Публикации в електронни медии след провеждане на информационните 

конференции: 

 

Топновини - http://razgrad.topnovini.bg/node/742665  

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/Topnovinibg
http://e-razgrad.bg/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pg/OblastenInformacionenCentrRazgrad/photos
http://www.kubrat.bg/bg/news/news_id_788.php
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Facebook страница на изданието - https://www.facebook.com/Topnovinibg 

 

www.eufunds.bg/razgrad/item/16236-mig-zavet-kubrat-provede-parvata-si-

konferentziya  
 

Интернет сайт на в-к "Екип 7" -   

http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=20757&Itemid=1  

 

Линк към публикуваната от община Кубрат информация за конференцията на 

МИГ-а на 15 декември 2016 г. в гр. Кубрат -  

http://www.kubrat.bg/bg/news/news_id_796.php 

 

Прессъобщението в нашата Фейсбук страница е прочетено от 1 151 човека към 

момента, а Поканите за конференцията са видели над 700 потребители на 

социалната мрежа.  

 

         д) Публикации в регионални печатни издания след провеждане на 

информационните конференции: 

         -  бр. 144/4003 от 19.12.2016 г. на регионален вестник „Екип 7“; 

         - бр. 140 (9816) от 14.12.2016 г.   на регионално печатно издание „Гледища“; 

         - бр. 141 (9817) от 16.12.2016 г. на регионално печатно издание „Гледища“. 

 

         е) Изготвени са 4 бр. информационни плакати във връзка с провеждане на 

информационните конференции с цел активизиране на местната общност за участие 

в събитията. 

         

3.2.2.  Организиране на информационни конференции, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

             Във връзка с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 

подхода сред местни лидери бяха проведени две информационни конференции на 

тема " Генериране на идеи и прилагане на иновативни проекти, допринасящи за 

устойчиво развитие на територията", както следва:  в гр. Завет на 14.12.2016 г. и в гр. 

Кубрат на 15.12.2016 г. Темата на конференцията бе подбрана в съответствие със 

Приоритет 3, Специфична цел 2 от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ “МИГ Завет – Кубрат“ : "Повишаване капацитета на местната 

общност за изпълнение на проекти, подпомагани от фондове". В рамките на 

конференцията местната общност бе запозната с индикативната работна програма на 

МИГ Завет-Кубрат за 2017 г. и мерките предвидени в нея. Всеки участник получи 

папка с материали, включени за разглеждане в дневния ред на конференцията. Броят 

на участниците в проведеното събитие е общо 100 лица (50 на конференцията в гр. 

Завет и 50 на конференцията в гр. Кубрат), представители на публичния сектор 

(община Кубрат и община Завет) , кметства, поделения на държавната и общинска 

администрации), земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, 

НПО, читалища, пенсионерски клубове, занаятчии, предприемачи в сферата на 

услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече 

финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни 

мерки. От общия брой присъствали на конференцията в гр. Завет, 28 са мъже, а 22 – 

жени. От общия брой присъствали на конференцията в гр. Кубрат, 34 са мъже, а 16 – 

жени.   

https://www.facebook.com/Topnovinibg
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=20757&Itemid=1
http://www.kubrat.bg/bg/news/news_id_796.php
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

 

№ 
Планирана дейност съгласно 

заявление/заповед за одобрение на 
планирани дейности и разходи 

Описание на 
дейността 

Единица 
мярка 

 Брой 
единици 

 Единична 
цена, лв. 

Обща 
стойност на 
планираните 
разходи, лв. 

Извършва
не на 

дейността 
ДА/НЕ 

Обща 
стойност на 

извършените 
разходи 
съгласно 
подадени 
заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 
финансова 
помощ, лв. 

  
А - Текущи разходи за управление на 
стратегията на МИГ 

          
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Разходи за заплати, както и 
задължителни по силата на 
нормативен акт разходи за социални и 
здравни осигуровки за персонала, 
обезщетения за временна 
неработоспособност и други, дължими 
от работодателя. 
 
 
 
 
 
 

Заплата на 
Изпълнителния 
директор - за м. 
Октомври 2016г.; 

месец 0,33 2000,00 666,67 ДА 666,67 0,00 

Заплата на 
Изпълнителния 
директор - за 
м.Ноември-
м.Декември 2016г.; 

месец 2,00 2000,00 4000,00 ДА 3082,25 0,00 

Заплата на 
Експерта по 
прилагане на 
СВОМР - за м. 
Октомври 2016г.; 

месец 0,33 1500,00 500,00 ДА 500,00 0,00 

Заплата на 
Експерта по 
прилагане на 
СВОМР - за 
м.Ноември-
м.Декември 2016г.; 

месец 2,00 1500,00 3000,00 ДА 3000,01 0,00 
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1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разходи за заплати, както и 
задължителни по силата на 
нормативен акт разходи за социални и 
здравни осигуровки за персонала, 
обезщетения за временна 
неработоспособност и други, дължими 
от работодателя 
 
 
 

Заплата на 
административния 
сътрудник - за м. 
Октомври 2016г.; 

месец 0,33 1000,00 333,33 ДА 333,33 0,00 

Заплата на 
административния 
сътрудник - за 
м.Ноември-
м.Декември 2016г.; 

месец 2,00 1000,00 2000,00 ДА 2000,00 0,00 

Социални и 
здравни осигуровки 
за персонала, 
дължими от 
работодателя - за 
м. Октомври 
2016г.; 

месец 0,33 801,00 267,00 ДА 267,00 0,00 

Социални и 
здравни осигуровки 
за персонала, 
дължими от 
работодателя - за 
м.Ноември-
м.Декември 2016г.; 

месец 2,00 801,00 1602,00 ДА 1438,64 0,00 

2 
Непреки разходи, съгласно чл.9, ал.2, 
т.3,5.6,8,10,12 и 18 от Наредба 
№1/22.01.2016г. на МЗХ. 

Счетоводни услуги, 
пощенски и 
куриерски услуги и 
други оперативни 
разходи за офиса 

за 
периода 

2016 
година 

1 1855,34 1855,34 ДА 554,70 0,00 
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3 

Разходи за командировки на екипа и 
членовете на колективния върховен 
орган на МИГ съгласно Наредбата за 
командировките в страната, приета с 
Постановление № 72 на Министерския 
съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и 
Наредбата за служебните 
командировки и специализации в 
чужбина, приета с Постановление № 
115 на Министерския съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 50 от 2004 г.). 

Разходи за 
командировки на 
екипа и членовете 
на колективния 
върховен орган на 
МИГ съгласно 
Наредбата за 
командировките в 
страната, приета с 
Постановление № 
72 на Министерския 
съвет от 1986 г. 
(ДВ, бр. 11 от 1987 
г.) и Наредбата за 
служебните 
командировки и 
специализации в 
чужбина, приета с 
Постановление № 
115 на 
Министерския 
съвет от 2004 г. 
(ДВ, бр. 50 от 2004 
г.); 

за 
периода 

2016 
година 

1 1000,00 1000,00 ДА 180,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане. 
 
 
 
 
 
 

Закупуване на 
фотоапарат със 
следните 
характеристики: 
Резолюция: 20,0 
MPX; Оптично 
приближение: 8; 
Вградена памет: 10 
MB; Вид карта с 
памет: 
SD/SDHC/SDXC;  
ISO: 80-1600; Тип 
батерия: EN-EL19 
LI-ION.  

бр. 1 300,00 300,00 НЕ 0,00 0,00 
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4 
 
 

 
 
 
 
 
Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане. 

Закупуване на 
рутер със следните 
характеристики: 
Брой портове LAN: 
4 порта; LAN 
скорост: 
10/100/1000 Mbit/s;  
WAN интерфейс: 
10/100/1000 Mbit/s; 
Wi-Fi скорост: 1200 
Mbit/s; Работна 
честота: 2,4GHz и 
5GHz. 

бр. 1 120,00 120,00 НЕ 0,00 0,00 

Закупуване на 
комутатор(суич) със 
следните 
характеристики: 
Стандарти: IEEE 
802.3, IEEE 802.3u 
and IEEE 802.3x; 
Интерфейс: 16xRJ-
45 10/100Mbps;  
LED-дисплей: LED 
Indicators: System: 
Power Port: 
Link/Activity, 
10/100Mbps; 
Сертификати: FCC, 
CE; 
Захранване:Internal 
power supply 
100~240VAC. 

бр. 1 60,00 60,00 НЕ 0,00 0,00 
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5 

Разходи за застраховане на закупени 
след подписване на споразумението за 
изпълнение на стратегия дълготрайни 
материални активи по реда на тази 
наредба, както и на такива, закупени по 
реда на Наредба № 23 от 2009 г. и на 
Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане 
на подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 
2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2015 г.) до 
срока, определен за задължително 
застраховане съгласно съответните 
наредби. 

Разходи за 
застраховане на 
закупени след 
подписване на 
споразумението за 
изпълнение на 
стратегия 
дълготрайни 
материални активи 
по реда на тази 
наредба, както и на 
такива, закупени по 
реда на Наредба № 
23 от 2009 г. и на 
Наредба № 16 от 
2015 г. за прилагане 
на подмярка 19.1 
„Помощ за 
подготвителни 
дейности“ на мярка 
19 „Водено от 
общностите местно 
развитие“ от 
Програмата за 
развитие на 
селските райони за 
периода 2014 - 2020 
г. (обн., ДВ, бр. 59 
от 2015 г.) до срока, 
определен за 
задължително 
застраховане 
съгласно 
съответните 
наредби. 

за 
периода 
2016 г. 

1 182,00 182,00 НЕ 0,00 0,00 
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6 

Разходи, свързани с публични 
отношения, разходи за организиране на 
срещи на МИГ, разходи за работа в 
мрежа, участие на екипа и членовете 
на колективния върховен орган в срещи 
с други МИГ и други. 

Разходи за 
организиране на 
срещи на УС на 
МИГ и с 
представители на 
местната власт. 

за 
периода 

2016 
година 

1 380,00 380,00 НЕ 0,00 0,00 

7 

Разходи за участие на МИГ в дейности 
на Националната и на Европейската 
селска мрежа за развитие на селските 
райони, и други, съгласно чл.9, ал.2, 
т.15 на Наредба №1/22.01.2016г. на 
МЗХ. 

Разходи, за работа 
в мрежата на 
Сдружение 
„Асоциация 
„Българска 
национална ЛИДЕР 
мрежа” 
(встъпителен и 
годишен членски 
внос)  

за 
периода 

2016 
година 

1 120,00 120,00 НЕ 0,00 0,00 

8 
Финансови разходи, в т. ч. банкови 
такси за управление на сметки, такси за 
издаване на изискуеми документи. 

Финансови разходи, 
в т. ч. банкови такси 
за управление на 
сметки, такси за 
издаване на 
изискуеми 
документи. 

за 
периода 

2016 
година 

1 200,00 200,00 ДА 58,00 0,00 

  Б - Популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  

1 

 
 
 
 
Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност. 
 
 
 

Актуализация и 
поддръжка на 
интернет страница 
на МИГ Завет-
Кубрат - български 
и английски език. 

за 
периода 

2016 
година 

1 300,00 300,00 ДА 0,00 0,00 



12 

 

 1 
 Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност. 

Създаване и реали-
зиране на публи-
кации в печатни и 
електрон-ни медии 
и излъчвания в 
радио- и телеви-
зионни медии на 
покани за организи-
рани събития и 
други, свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ. 

бр. 2 233,00 466,00 ДА 0,00 0,00 

    

Отпечатване на 
брошури, материа-ли 
за обучение и други 
печатни мате-риали, 
изработване на 
рекламни мате-риали 
и други, свързани с 
популя-ризиране 
дейността на МИГ: 1 
листовка в тираж от 
500 бр. /единична 
цена 1,00 лв./; 
рекламен ка-лендар - 
200 бр./ един. цена 
4,00 лв./  

за 
периода 

2016 
година 

1 1300,00 1300,00 НЕ 0,00 0,00 

    Преводи. страница 6 15,00 90,00 НЕ 0,00 0,00 

    

Изработка и монтаж 
на табели и 
билбордове за 
популяризиране на 
МИГ - изработка на 2 
бр. табели. 

бр. 2 150,00 300,00 НЕ 0,00 0,00 

    

Други разходи за 
популяризиране, 
информиране и 
публичност 
(трансперант/ банер 
- 1 бр.). 

бр. 1 400,00 400,00 НЕ 0,00 0,00 
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2 

 Разходи за организиране на обучения, 
семинари и информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими групи и 
застрашени от бедност целеви групи, 
включително роми, свързани с 
подготовка, изпълнение и отчитане на 
проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за 
ВОМР и прилагане на подхода. 

Еднодневна конфе-
ренция на тема 
"Генериране на идеи 
и прилагане на 
иновативни проекти, 
допри-насящи за 
устой-чиво развитие 
на територията" – 
зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия; 
(за най-малко 
двадесет участници) - 
1 в гр. Завет и 1 в гр. 
Кубрат. 

бр. 2 940,00 1880,00 ДА 1836,00 0,00 

ОБЩО 21322,34   13916,60 0,00 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

1 4 2 4 11 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

8 54 4 34 100 



14 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Не са установени проблеми. 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).    

 

Дата: 25.01.2017 г. 

 

Председател на УС на МИГ Завет-Кубрат:                      / п / 

                                                                            /Халиме Мехмедова Добруджан/ 

      

 


