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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. 

 

 

 

 
 

 
Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“, 

 Ви кани на Празник на МИГ на територията на община Крушари – 

2022г.  „ Празник на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа“ 
 

Дата на провеждане: 11.06.2022  (събота)  от 10:00 часа 
Място на провеждане: с. Крушари на площада пред НЧ „ Йордан Драгнев – 
1894“ 

 
 
СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари” организира 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, местното културно 
наследство и традиции на територията, чрез провеждане на празник на МИГ „ Празник 
на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа “ 2022 г.. 

На празника ще се извърши официално откриване на реализираният от община 
Крушари проект, осъществен чрез средства от Стратегията за местно развитие на МИГ 
Тервел – Крушари. 

На събитието ще гостува и Шеф готвач, които заедно с жители на община 
Крушари и областта ще представят разнообразни ястия, приготвени по стари 
автентични рецепти, а гостите ще се насладят, както на кулинарните 
изкушения, така и на добруджанския фолклор.  

В празника ще вземат участие местни и гостуващи изпълнители Стоян 
Варналиев и Петър Петров, Ансамбъл „Добруджа“ и други художествени състави.  

 

 
 
От ръководството на МИГ „Тервел – Крушари“ и община 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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Програма : 

Празник  на МИГ Тервел – Крушари  

Празник на МИГ на територията на община Крушари – 2022 г. -  

„ Празник на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа “ 

Дата на провеждане: 11.06.2022  (събота)  от 10:00 часа 

Място на провеждане: с. Крушари - площада пред НЧ „ Йордан Драгнев – 1894“ 

 

 
 

 

11.06.2022 г. 

10:00 часа Откриване - Приветствие от г-н Илхан Мюстеджеб - кмет на община Крушари 

10:10 часа Официално откриване на проект реализиран чрез СВОМР на МИГ Тервел – 

Крушари. 

10:30 часа Фолклорен блок-програма с участието на Детска танцова формация 

"Добруджа", танцови клубове от област Добрич, индивидуални изпълнители. 

Кулинарен конкурс за автентично приготвени храни и напитки 

По време на кулинарния конкурс ще има кулинарни демонстрации от шеф-готвач 

Димитър Димитров. 

14:30 часа Награждаване на победителите в конкурса 
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