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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  Крушари и Тервел, 
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 

втория празник "Палитра от традиции и европейско бъдеще"  - 

„Регионален фолклорен събор – Текето 2021“ 
 

Дата на провеждане: 31.07.2021 (събота)  от 12:00 часа 
Място на провеждане: Местността Текето, край манастир „Свети 

пророк Илия“ – с.Александрия 

 
СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари” организира втори 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 Регионален 
фолклорен събор.   

В организирания  „Отворен офис на открито“ ще се предоставят информационни 
материали и информация за дейността на МИГ Тервел – Крушари.  

Съборът включва надпявания, надсвирвания и надигравания на открито край 
манастира „Свети пророк Илия“.   

 
Участниците ще получат награди от рекламни материали на МИГ Тервел - 

Крушари. 
В събора 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"  - Регионален фолклорен събор 

Текето – община Крушари 

 

Дата на провеждане: 31.07.2021 (събота)  от 12:00 часа 

Място на провеждане: Местността „ТЕКЕТО“, край манастира 

„Свети пророк Илия“ 

Програма : 

31.07.2021 г. 
12:00 часа Приветствие от ръководството  на МИГ Тервел – Крушари. 

12:00 часа  „Отворен офис на открито“ за представяне дейността на МИГ. 

12:10 часа Приветствие от кмета на община Крушари 

12:15 часа Конкурсна програма на участниците в Регионалния фолклорен събор 

18:30 часа Награждаване  на победителите във фолклорната надпревара 

19:00 часа Музикална програма на гост - изпълнител 

21:00 часа Закриване на Регионалния фолклорен събор 
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