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Евр опейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
РАЗРАБОТВА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
От приемането на България в Европейския съюз развитието на земеделието и на селските 

райони разчита съществено на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Чрез нея 
през програмния период 2007-2013 г. в българското земеделие и в българските села бяха ин-
вестирани 4,891 млрд. лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). За настоящия програмен период  по ПРСР 2014-2020 г. за родното земеделие и 
села от ЕЗФРСР са заделени 2,847млрд. евро. 
За да се вложат максимално полезно за населението на селските райони според неговите 

потребности,  131,5 млн.евро (около 5%) от средствата по ПРСРсе предоставят на местни 
инициативни групи, които да ги използват там, където живущите и работещите на терито-
рията смятат за необходимо. Активните хора от тези територии, обединени и организирани 
в местни инициативни групи (МИГ), изработват Стратегия за  водено от общностите местно 
развитие, в която залагат своите цели и приоритети за развитие на селския район. В своята 
стратегия те трябва да определят за какво да бъдат вложени тези средства, за да се постигне 
максимален ефект. Те могат да избират колко от тези средства да заделят за инвестиране в 
земеделието и на какви земеделци да се помага – дали на зърнопроизводители или на произ-
веждащите полодове или зеленчуци, или пък на животновъди. Дали средствата да се насочат 
за развитие на услуги или да се изградят или разширят  производствени предприятия. Дали 
да се вложат за развитие на социални услуги за деца и възрастни или за подобряване на мал-
ката инфраструктура в селата.
Стратегията на МИГ Тервел-Крушари се подготвя в сътрудничество между активните 

хора от общините Тервел и Крушари, работещи в различните сектори – в земеделието,  в 
производствени предприятия или в сферата на  услугите, дейци на образованието и култу-
рата, представители на публичните власти.  От началото на 2016 г. в двете общини върви 
кампания за запознаване на населението с възможностите му да участва в изработването на 
стратегията и за активното му включване в този процес. На проведени по селата информа-
ционни срещи и семинари хората бяха запознати с идеите на този подход и как те могат да 
повлияят за правилното насочване на предоставяните средства, така че да бъдат вложени за 
дейности, от които ще има най-благотворен ефект за подобряване на условията за живеене в 
селата  - за създаване на работни места, за повишаване приходите на стопанствата и доходите 
на работещите в тях, за разширяване на предоставяните услуги, включително медицински,  
повишаване на тяхното качество, за подобряване на грижите за децата и за възрастните, за 
създаване на условия за спорт и отдих, за съхранение на културните традиции и наследство. 
На 23 февруари в Телериг и на 24 февруари в Тервел се проведе обучение на местни лиде-

ри – предприемачи и активни общественици, накоито бяха разяснени възможностите те да 
участват в изработването на стратегията и как може техните идеи и виждания да залегнат в 
този стратегически документ. Проведени бяха телефонни допитвания, чрез които се получи 
представа за потребностите, очакванията и нагласите на различни групи от живеещи и рабо-
тещи на територията на двете общини – на бизнеса, на участващите във властта и на голяма 
група от обикновени хора от територията. 
Предстоят решаващи дни за изготвянето на Стратегията на МИГ Тервел-Крушари за на-

стоящия програмен период до 2020 г. На 10 март в залата на Общ. Тервел ще се проведе 
конференция, на която ще бъдат представени резултатите от тези проучвания и направения 
социално-икономически анализ на територията. Там ще започне фактическото проучване на 
желанията на хората какви да бъдат приоритетите в развитието на селата. 
На следващия ден – 11 март ще бъдат проведени срещи на експертите от МИГ-а с пред-

ставляващи заинтересованите страни за консултиране подготовката на стратегията. Това е 
възможност за всеки, който има мнение как да се развиват селата и желае да повлияе за 
какво да бъдат инвестирани средствата, да участва в обсъжданията и консултациите, за да 
направим Стратегията на МИГ Тервел-Крушари такава, каквато я искат хората, за да стане 
тя Стратегия за водено от общностите местно развитие.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В:
• КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

 НА 10 МАРТ ОТ 10:00 В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ.  
• СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

НА 11 МАРТ ОТ 9:30: 
o  В ОФИСА НА МИГ-а В ТЕРВЕЛ И 
o В ЗАЛАТА НА ОБЩИНАТА В КРУШАРИ 

                             

Äåíÿò å îôèöèàëåí ïðàç-
íèê â Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, 
Àçúðáàéäæàí, Áåëàðóñ, 
Áîñíà è Õåðöåãîâèíà, Êà-

ìåðóí, Êàçàõñòàí, Êèòàé, 
Êèðãèçñòàí, Êóáà, Ðåïó-
áëèêà Ìàêåäîíèÿ, Ìîëäîâà, 
Ìîíãîëèÿ, Ïîëøà, Ðóñèÿ, 
Ñúðáèÿ, Òàäæèêèñòàí, Óê-
ðàéíà, Óçáåêèñòàí, ×åðíà 
ãîðà è Âèåòíàì è ñå îò-
áåëÿçâà îò ìúæåòå, êàòî 
ïîäàðÿâàò öâåòÿ íà æåíèòå 
îêîëî òÿõ — ìàéêè, ñúïðóãè, 
ïðèÿòåëêè, êîëåæêè. Â íÿêîè 
ñòðàíè ñå ïðàçíóâà êàòî 
åêâèâàëåíò íà Äåíÿ íà ìàé-
êàòà, êúäåòî äåöàòà ïðàâÿò 
ìàëêè ïîäàðúöè íà ìàéêèòå 
è áàáèòå ñè.

Â Èòàëèÿ, çà äà ñå îò-
áåëåæè òîçè äåí, ìúæåòå 
ïîäàðÿâàò æúëòè ìèìîçè íà 

æåíèòå. Â Áîñíà è Õåðöåãî-
âèíà, Áðàçèëèÿ, Õúðâàòèÿ, 
Óíãàðèÿ, Ðåïóáëèêà Ìàêåäî-
íèÿ, ×åðíà ãîðà, Ïîëøà, Ðó-

ìúíèÿ, Áúëãàðèÿ, 
Ñëîâåíèÿ è Ñúð-
áèÿ ïðîäúëæàâà 
îáè÷àÿò ìúæåòå 
äà ïîäàðÿâàò öâå-
òÿ íà æåíèòå. Æå-
íèòå ïîíÿêîãà ïî-
ëó÷àâàò ïîäàðúöè 
îò òåõíèòå ðàáî-
òîäàòåëè. Â ó÷èëè-
ùå äåöàòà ÷åñòî 
ïîäàðÿâàò ïîäà-
ðúöè íà ó÷èòåëèòå 
ñè. Â ñòðàíè êàòî 

Ïîðòóãàëèÿ å îáè÷àéíî, âå-
÷åðòà íà 8 ìàðò, æåíèòå äà 
ïðàçíóâàò â æåíñêè ïàðòèòà 
èëè âå÷åðè. Äíåñ, æåíñêèòå 
ãðóïè îðãàíèçèðàò ìíîãî-
áðîéíè ñúáèòèÿ ïî ñâåòà. 
Ãëîáàëíàòà æåíñêà îðãà-
íèçàöèÿ Àâðîðà, ïîääúðæà 
ñâîáîäåí ðåãèñòúð â èíòåð-
íåò, íà êîéòî ñå îòáåëÿçâàò 
ðàçëè÷íèòå ñúáèòèÿ (www.
internat ionalwomensday.
com).

Èñòîðèÿòà íà ïðàçíèêà 
äàòèðà îò ïî÷òè 150 ã. Îò-
áåëÿçâàíåòî ìó å ñâúðçàíî 
ñ ïúðâàòà ìàñîâà ïðîÿâà íà 
æåíè ðàáîòíè÷êè, ñúñòîÿëà 
ñå â Íþ Éîðê íà 8 ìàðò 

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë Äå-
òåëèíà Íèêîëîâà è êìåòúò 
íà îáùèíà Áàë÷èê îòêðèõà 
îôèöèàëíî íîâà ïðèäîáèâêà 
â ñåêòîðà íà çåìåäåëèåòî â 
Äîáðè÷êà îáëàñò - îðàíæå-
ðèÿ çà êðàñòàâèöè, êîÿòî 
ñå íàìèðà â çåìëèùåòî íà 
ñåëî Ñòðàæèöà. Îðàíæåðè-
ÿòà å èçãðàäåíà îò ôèðìà 
„Àãðîñòàí“ ñúñ ñðåäñòâà ïî 
ÎÏ „Ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå 
ðàéîíè“ çà 9 ìåñåöà è âå÷å 
â íåÿ ñå îòãëåæäà ïúðâà-
òà ðåêîëòà îò êðàñòàâèöè. 
Ïðåä ìåäèèòå äâàìàòà áðà-
òÿ Ðîñåí è Ñòîÿí Ãåîðãèåâè 
ñïîäåëèõà, ÷å îðàíæåðèÿ-
òà å óíèêàëíà ñ òîâà, ÷å â 
íåÿ ðàñòåíèÿòà ñå ãëåäàò 

áåçïî÷âåíî, ïîçíàòî îùå 
êàòî õèäðîïîííî îòãëåæ-
äàíå. „Íèå ñìå çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè, êàòî ôèðìàòà å 
îñíîâàíà îò áàùà íè è îáðà-
áîòâàìå îò 1996 ã. 5 õèë. äêà 
çúðíåíè êóëòóðè. Ïðåäïðèå-
õìå òàçè ñòúïêà çà äèâåðñè-
ôèêàöèÿ, çàùîòî ñìÿòàìå, 
÷å òàêà ùå ñå âúðíàò õîðàòà 
â áúëãàðñêîòî ñåëî“ - êàçâà 
Ñòîÿí Ãåîðãèåâ. Ñèñòåìàòà 
å ðàçðàáîòåíà â Èñïàíèÿ, à 
ïúðâèÿò ðàçñàä å íàïðàâåí 
â ãðúöêà ôèðìà, êàçâàò îùå 

äâàìàòà áðàòÿ. Ïúð-
âàòà ðåêîëòà êðàñ-
òàâèöè å âå÷å ôàêò 
îò êðàÿ íà ôåâðóàðè 
åæåäíåâíî ñå áåðàò 
ñâåæè çåëåí÷óöè, 
êàòî íà äåí ñðåäíî ñå 
îáèðàò ïî îêîëî 1 ò 
êðàñòàâèöè, êîèòî òå 
ðåàëèçèðàò íà åäðî 
è äðåáíî â òúðãîâ-
ñêè îáåêòè â Áàë÷èê, 
Äîáðè÷ è Âàðíà. „Íà-
ìåðåíèÿòà íè ñà îò 
ñëåäâàùèÿ ìåñåö äà 
îòâîðèì ùàíä íà êî-
îïåðàòèâíèÿ ïàçàð â 
Áàë÷èê è äà ïðåäëàãà-
ìå è äèðåêòíî íà ïî-
òðåáèòåëèòå íàøàòà 

ïðîäóêöèÿ“ - êàçâà Ñòîÿí 
Ãåîðãèåâ. Ðàñòåíèÿòà ñà 
â ñóáñòàíöèÿ, êîÿòî ÷ðåç 
êàïêîâî íàïîÿâàíå äîñ-
òàâÿ õðàíèòåëíèòå çà òÿõ 
âåùåñòâà, êàçâàò îùå 
äâàìàòà ñòîïàíè. Ïîääúð-
æàíåòî íà òåìïåðàòóðàòà 
è âëàãàòà â îðàíæåðèÿòà, 
êîÿòî å íà ïëîù îò ìàëêî 
íàä 5 õèë. êâ. ì å àâòîìà-
òèçèðàíî. Â íåÿ â ìîìåí-
òà ñå áåðå ïúðâà ðåêîëòà 
îò 5 õèáðèäà õîëàíäñêè 
êðàñòàâèöè, à Ðîñåí Ãåîð-

ãèåâ äîáàâÿ, ÷å ñëåäâàùèÿò 
ðàçñàä òå ùå ñè ãî íàïðàâÿò 
ñàìè íà ïëîù îò îêîëî 30 
êâ. ì. Ñ èíâåñòèöèÿòà êîÿòî 
å â ðàçìåð íà 1.6 ìëí. ëâ., îò 
êîèòî ñîáñòâåíîòî ó÷àñòèå 
íà „Àãðîñòàí“ å 300 õèë. ëâ. 
Ðàçêðèòèòå ðàáîòíè ìåñòà 
ñà 8 íà áðîé.

Çà 16- ïîðåäåí ïúò  äåëå-
ãàöèÿ îò Äîáðè÷ ó÷àñòâà â 
÷åñòâàíèÿòà íà Íàöèîíàëíèÿ 
ïðàçíèê íà Áúëãàðèÿ Òðåòè 
ìàðò â ïîáðàòèìåíèÿ óêðà-
èíñêè ãðàä Èçìàèë, çàåäíî ñ 
áåñàðàáñêèòå áúëãàðè.

Òúðæåñòâîòî ïî ïîâîä 
íà 138-àòà ãîäèøíèíà îò 
îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãà-
ðèÿ ñå ñúñòîÿ  íà 3 ìàðò 
íà ïàìåòíèêà íà áúëãàð-
ñêèÿ ðåâîëþöèîíåð Õðèñòî 
Áîòåâ â äâîðà íà îñíîâíà-
òà ñãðàäà íà õóìàíèòàð-
íàòà óíèâåðñèòåò â Èçìà-
èë, ñúîáùàâà izmacity.com.
Íà ìèòèíã ïðèñúñòâàõà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Àñîöèàöè-
ÿòà íà áúëãàðèòå â Óêðàéíà, 
Àíòîí Êèñå, íàðîäíèÿò ïðåä-
ñòàâèòåë îò Áúëãàðèÿ Ãåîðãè 
Ãåîðãèåâ, ãîñòè îò Ðåãèîíàë-
íèÿ ñúâåò íà Îäåñà, ïðåäñå-

äàòåëè íà Áúëãàðñêèòå íà-
ðîäíî-êóëòóðíè îáùåñòâà, 
ã î ñ ò è 
îò Áúë-
ã à ð è ÿ , 
ñ ð å ä 
ê î è ò î 
ç à ì . -
ï ð å ä -
ñ å ä à -
ò å ë ÿ ò 
íà Îá-
ù è í -
ñ ê è ÿ 
ñ ú â å ò 
Èâåëèí 
Ï å é -
÷ å â .
„Ìîëÿ, ïðèåìåòå ìîèòå íàé-
èñêðåíè ïîçäðàâëåíèÿ ïî 
ñëó÷àé íàöèîíàëíèÿ ïðàç-
íèê - íà 138-ìàòà ãîäèøíèíà 
îò Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúë-
ãàðèÿ îò îñìàíñêî èãî”, ïîç-

äðàâè âñè÷êè Àíòîí Êèñå, 
êàòî ïîæåëà ìèð, ùàñòèå, 

ùàñòèå è ïðîñïåðèòåò.
Ìèòèíãúò çàâúðøè ñ ïîëàãà-
íå íà öâåòÿ ïðåä ïàìåòíèêà 
íà Õðèñòî Áîòåâ. ×åñòâàíè-
ÿòà  ïðîäúëæèõà â Áîëãðàä. 

ÍÄÒ

1857 ã. Ïî ïðåäëîæåíèå íà 
Êëàðà Öåòêèí, íàïðàâåíî 
íà Âòîðàòà ìåæäóíàðîäíà 
êîíôåðåíöèÿ íà æåíèòå-
ñîöèàëèñòêè â Êîïåíõàãåí 
ïðåç 1910 ã., ñå ïðèåìà âñÿ-
êà ãîäèíà â åäíà îò ïúðâèòå 
íåäåëè íà ïðîëåòòà äà ñå 
ïðàçíóâà äåíÿ íà ðàáîòíè÷-
êèòå è íà ìåæäóíàðîäíàòà 
èì ñîëèäàðíîñò.

Ó÷àñòíè÷êèòå âúâ Âòîðàòà 
ìåæäóíàðîäíà êîíôåðåí-
öèÿ íà æåíèòå-êîìóíèñòêè 
ïðåç 1920 ã. â Ìîñêâà ñúùî 
ïðåïîðú÷âàò Îñìè ìàðò çà 
Ìåæäóíàðîäåí äåí íà æåíà-
òà. Ïðåäëîæåíèåòî ñå ãðàäè 
âúðõó êîíêðåòíè ñúáèòèÿ 
- íà 8 ìàðò 1917 ã. ðàáîòíè÷-
êèòå îò Ïåòðîãðàä èçëèçàò 
íà äåìîíñòðàöèÿ ñðåùó 
ãëàäà, âîéíàòà è öàðèçìà, 
íà ñúùàòà äàòà ïðåç 1890 
ã. ñ ãðóáà ðàçïðà å çàêðè-
òà æåíñêà äåìîíñòðàöèÿ â 
×èêàãî.

Çà ïðúâ ïúò Ìåæäóíà-
ðîäíèÿò äåí íà æåíàòà ñå 
÷åñòâà ïðåç 1911 ã. â Ãåðìà-
íèÿ, Àâñòðèÿ, Øâåéöàðèÿ è 
Äàíèÿ, à ïðåç 1913 ã. - âúâ 
Ôðàíöèÿ è Ðóñèÿ. Êàòî îá-
ùîáúëãàðñêè ïðàçíèê Îñìè 
ìàðò çàïî÷âà äà ñå ïðàçíó-
âà ñëåä 9 ñåïòåìâðè 1944 ã.

Óêèïåäèÿ/ÍÄÒ

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА ЖЕНАТА

ГОСТИ ОТ ДОБРИЧ УЧАСТВАХА В 
ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 3 МАРТ В УКРАЙНА 

ГУБЕРНАТОР И КМЕТ ОТКРИХА 
ОРАНЖЕРИЯ БЕЗ ПОЧВА

Средно по около 1 т краставици дава на ден модерното 
и първо по рода си в Добруджа съоръжение. Стопаните 
вече продават продукцията си в Балчик, Добрич и Варна


