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Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на  Сдружение МИГ Тервел-Крушари се изпълнява по 
Споразумение № РД50-153 от 21.10.2016г., финансирано по ПРСР  2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

 
 
 

 
Уважаеми жители и гости на общините  Тервел и Крушари, 

Уважаеми земеделски производители и представители на бизнеса, 

Уважаеми партньори от местната власт, образованието, 
културата и нестопанския сектор  

от територията на МИГ Тервел – Крушари, 

 
Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ – Ви кани на 

първия си празник "Палитра от традиции и европейско бъдеще"  - 

Фестивал на жътвата – община Тервел 
Дата на провеждане: 27.06.2021 (неделя)  от 15:00 часа 

Място на провеждане: стадиона в гр. Тервел 

 
СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари” организира първия  си празник за популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ Тервел - Крушари се реализира с подкрепата на 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР);  

Целта на публичното събитие е да се популяризира дейността на МИГ, местното 
културно наследство и традиции на територията, чрез провеждане на фестивал на 
жътвата.   

Празникът включва различни събития на открито.   
В организирания  „Отворен офис на открито“ ще се предоставят информационни 

материали и информация за дейността на МИГ Тервел – Крушари.  
Ще има забавни игри и веселие, много песни и танци, изложение на местни 

продукти „Произведено в Тервел“, кулинарни конкурси, изненади и специални ефекти.  
Всички участници ще получат награди от рекламни материали на МИГ Тервел - 

Крушари. 
Във фестивала ще вземат участие местни и гостуващи изпълнители и 

художествени състави.  
 

 

От ръководството на МИГ „Тервел – Крушари“  

 

 

                    
Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11,   e-mail: migtk@abv.bg : https://www.mig-tk.org 
 

П о к а н а
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Празник  на МИГ Тервел – Крушари  

"Палитра от традиции и европейско бъдеще"  - Фестивал на жътвата – 

община Тервел 

 

Дата на провеждане: 27.06.2021 (неделя)  от 15:00 часа 

Място на провеждане: стадиона в гр. Тервел 

Програма: 

27.06.2021 г. 
15:00 часа Приветствие от ръководството  на МИГ Тервел – Крушари. 

15:00 часа  „Отворен офис на открито“ за представяне дейността на МИГ. 

15:05 часа Кулинарен конкурс – Житената питка и Кулинарен Базар „Произведено в 

Тервел“. 

16:30 часа Представяне, оценка и награждаване  на участниците. 

17:00 часа Представяне и участие на Състави изучаващи български народни хора. 

19:00 часа Урок по танци-Заучаване на хорото „Опас“,  за всички състави с 

преподавател Нели Денева. 

20:00 часа Официално откриване на „Вечер на земеделеца“ от кмета на община Тервел. 

20:05 часа Песни и танци на самодейните състави от територията на община Тервел. 

20:30 часа Пресъздаване на обичая „Жътва“. 

20:45 часа Поп – корбан.  

21:00 часа Чевермета. 

19:00-2:00часа Музикална програма с участието на Оркестър „Добруджанци“гр. Тервел  и 

Оркестър „Истър“ гр. Силистра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За традицията в нашия край, извадете националните български носии от 

раклите на вашите баби и бядовци и заповядайте на празника. 
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